ZÁPIS

č. 1 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 11.1.2021 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:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Poskytnutí daru obecně prospěšným společnostem
3. Projednání a odsouhlasení vnitřní směrnice pro ekonomickou oblast na rok 2021
4. Informace
5. Různé
6. Usnesení a závěr

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.

Projednání a odsouhlasení daru obecně prospěšným organizacím.
Zastupitelstvo obce na základě žádostí veřejně prospěšných organizací:
 Kaňka o.p.s. (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel
sociálních služeb, Kaňka o.p.s.), která poskytuje obecně prospěšné služby v
oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením předškolního a školního věku a
v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z
Tábora a okolí a
 Domácího hospice Jordán, o.p.s., který poskytuje služby umožňující lidem
s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat
v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží
rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč pro každou výše uvedenou organizaci.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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3.

Projednání a odsouhlasení vnitřní směrnice pro ekonomickou oblast na rok 2021.
Účetní obce navrhla úpravu vnitřní směrnice pro ekonomickou oblast (účetnictví
obce). Platnost nové směrnice od 12.1.2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Informace:
- Seznámení s výročími občanů, kteří budou v roce 2021 navštíveni sborem pro
občanské záležitosti.
5. Různé:
6.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 1/2021, konaného dne 11.1.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/01/2021 ze dne 11.1.2021
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje poskytnutí daru pro obecně prospěšné organizace
Kaňka o.p.s. (celý název Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních
služeb, Kaňka o.p.s.) ve výši 5.000,- Kč a Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor ve výši
5.000,- Kč.
Usnesení 2/01/2021 ze dne 11.1.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici pro ekonomickou oblast (účetnictví obce)
s platností od 12.1.2021.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa

3

