ZÁPIS

č.13/2020
z vánočního zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 26.12.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Hosté:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Zpráva o práci obecního úřadu Libějice v roce 2020
3. Plán práce obecního úřadu obce na rok 2021
4. Schválení rozpočtu na rok 2021
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2025
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
9. Volná zábava

1.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. František Drtina. Konstatoval,
že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Zpráva o práci obecního úřadu Libějice v roce 2020.
Starosta podal zastupitelstvu zprávu o práci obecního úřadu v roce 2020, zdůraznil
zejména následující hlavní body:

Akce z POV Jč kraje: „Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje
LED“ a „Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství“

Výsadba stromořadí okolo cesty ke hřbitovu

Digitalizace obecní kroniky
Zpráva o práci obecního úřadu v roce 2020 byla vzata na vědomí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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3.

Plán práce obecního úřadu na rok 2021.
Starosta seznámil přítomné s plánem obecního úřadu na rok 2021 – tento plán je v
souladu se schváleným dokumentem „Program obnovy vesnice Libějice na období do
roku 2023“. Starosta zdůraznil zejména následující hlavní body:

Akce z POV Jč kraje: „Obnova dětského hřiště Libějice“

Přípravy na vybudování sběrného místa tříděných odpadů
Plán práce obecního úřadu na rok 2021 byl vzat na vědomí.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Schválení rozpočtu na rok 2021.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2021. Rozpočet byl
vyvěšen na úřední desce obce od 9.12.2020 do 27.12.2020 (včetně elektronické verze)
a ze strany občanů obce k němu nebyly zaslány žádné připomínky.
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný - příjmy ve výši 1.715.400,- Kč, výdaje ve
výši 1.715.400,- Kč.
Schválený rozpočet viz Příloha 1 tohoto zápisu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2025.
Starosta seznámil zastupitelstvo a občany s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2022 – 2025. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední
desce obce od 7.12.2020 do 27.12.2020 (včetně elektronické verze) a ze strany občanů
obce k němu nebyly zaslány žádné připomínky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.
-

Informace:

7.
-

Různé:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 13/2020, konaného dne 26.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/13/2020 ze dne 26.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu o práci obecního úřadu Libějice
v roce 2020.
Usnesení 2/13/2020 ze dne 26.12.2020
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí plán práce obecního úřadu Libějice na rok
2021.
Usnesení 3/13/2020 ze dne 26.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Libějice na rok 2021 jako rozpočet
vyrovnaný - příjmy ve výši 1.715.400,- Kč, výdaje ve výši 1.715.400,- Kč.
Usnesení 4/13/2020 ze dne 26.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2025
v navrženém znění.

Zapsala: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa

Přílohy:
1. Schválený rozpočet obce Libějice na rok 2021

3

