ZÁPIS

č. 5 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 24.5.2021 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. Zpráva kontrolního výboru obce
3. Zpráva finančního výboru obce
4. Určení postupu při realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce 2021
5. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 1/2021
6. Informace
7. Různé
8. 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.

Zpráva kontrolního výboru obce.
Předsedkyně kontrolního výboru paní Martina Pfeiferová seznámila zastupitelstvo
obce Libějice s kontrolou hospodaření obce, kterou provedl kontrolní výbor dne
24.5.2021. Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva obce. Byly
kontrolovány měsíce březen a duben 2021 (soupis kontrolovaných usnesení a dokladů
je uveden v Zápise z kontrolního výboru ze dne 24.5.2021).
Kontrolní výbor obce nezjistil v kontrolovaném období žádné nedostatky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3.

Zpráva finančního výboru obce.
Předseda finančního výboru pan Josef Cimpa seznámil zastupitelstvo obce Libějice
s kontrolou, kterou provedl finanční výbor dne 24.5.2021. Kontrola byla zaměřena na
účetnictví obce za měsíc duben 2021. Byly předloženy a zkontrolovány výpisy z KB a
ČNB, vnitřní účetní doklady, předpisy faktur, pokladní a účetní doklady za měsíc
duben 2021 (soupis kontrolovaných dokladů je uveden v Zápise z finančního výboru
ze dne 24.5.2021).
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Finanční výbor obce nezjistil v kontrolovaném období žádné nedostatky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
4.

Určení postupu při realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce 2021
Obec obdržela informaci o přidělených dotacích z Programu obnovy venkova Jč kraje
(na základě podaných žádostí na podzim 2020) na projekt „Obnova dětského hřiště
Libějice“ (výše dotace 280 tis. Kč). Dle stanoviska stavebního úřadu MěÚ Tábor ze
dne 8.1.2021 předmět akce představuje umístění herních prvků dětského hřiště a
mobiliáře, které nejsou stavbou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona,
proto jejich osazení nevyžaduje žádné opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu
podle stavebního zákona.
Předpokládané CNP projektu jsou podle odborného odhadu očekávány ve výši 470 tis.
Kč. Jedná se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, výběr zhotovitele
akce bude proveden v souladu s interní instrukcí „Zadání veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách“. Přesto, že to instrukce
nevyžaduje, bude výběr proveden formou výzvy následujícím třem dodavatelům
k předložení cenové nabídky (s dalšími podmínkami plnění).
Dřevovýroba František Smitka
Přívětice 101
338 28 Radnice
HRAS-zařízení hřišť, s.r.o.
Zemědělská 145/6
736 01 Havířov - Dolní Datyně
E-mail: info@hristehras.cz
REVO hřiště s.r.o.
Kulturní 1784
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Pověřenou osobou pro zaslání výzvy výše uvedeným dodavatelům k předložení
nabídky je určen starosta obce, ing. František Drtina. Obdržená nabídka bude
předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2021,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2021. RO č. 1/2021 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.
-

Informace:
Z důvodu současné situace v ČR (COVID-19) se letos neuskuteční okrsková soutěž
v požárním sportu.
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-

Z důvodu současné situace v ČR (COVID-19) se letos v obci neuskuteční tradiční
dětský den. Jako malá náhrada bude na víkend před 1.6.2021 uspořádána šipkovaná
s úkoly – děti budou odměněny drobnými cenami po odevzdání vyplněného formuláře.
Dne 12.6.2021 proběhne brigáda na posečení travních ploch v majetku obce a v okolí
obou hřišť. Zúčastní se hlavně členové zastupitelstva s obecní technikou na údržbu
zeleně.

7.
-

Různé:

8.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 5/2021, konaného dne 24.5.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/05/2021 ze dne 24.5.2021
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce
v předloženém znění.
Usnesení 2/05/2021 ze dne 24.5.2021
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu finančního výboru obce
v předloženém znění.
Usnesení 3/05/2021 ze dne 24.5.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce, ing. Františka Drtinu, jako pověřenou osobu
pro zaslání výzvy třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (s dalšími podmínkami
plnění) na realizaci projektu „Obnova dětského hřiště Libějice“ z programu POV Jč kraje
pro rok 2021, viz bod 4 zápisu. Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky bude přeloženo ke schválení zastupitelstvu obce.
Usnesení 4/05/2021 ze dne 24.5.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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