ZÁPIS

č. 1 2 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 6.12.2021 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Lutovský, Petr Lutovský,
Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Jaroslav Kozojed
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Schválení OZV 1/2021 o místním poplatku za o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022
4. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2026
5. Projednání stavu požární ochrany v obci
6. Inventarizace za rok 2021
7. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 8/2021
8. Informace
9. Různé
10. 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Schválení OZV 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Starosta obce na základě požadavku nové legislativy v oblasti odpadů (Zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech a dále Zákony 542 a 543/2020 Sb.), která mění právní
úpravu zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem, předložil zastupitelstvu návrh
nové OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 1.1.2022.
Starosta dále předložil zastupitelstvu přehled nákladů obce na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za posledních pět let. Z důvodu neustálého navyšování poplatků svozovou
firmou poplatek za provoz systému několik let nepokrývá náklady na provoz tohoto
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systému. Z přehledu je vidět zvyšující se finanční podíl obce, která musí provoz tohoto
systému dotovat. Další navýšení nákladů se očekává od roku 2022 (viz Dod. č. 18 ke
smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Libějice
s odpadovou firmou Rumpold s r.o., schválený usnešením 1/11/2021 ze dne
8.11.2021).
Z tohoto důvodu starosta předkládá zastupitelstvu současně návrh na navýšení
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství o 100 Kč/osoba ročně (tedy 700
Kč/osoba). Starosta zdůraznil, že ani toto navýšení poplatku nepokryje náklady na
provoz obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
3.

Projednání návrhu rozpočtu na 2022.
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2022, předložený starostou obce. Rozpočet
zohledňuje předpokládané snížení daňových příjmů (ekonomické dopady COVID-19)
a navýšení nákladů na energie a odpadové hospodářství.
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný - příjmy ve výši 1.761.760,- Kč, výdaje ve
výši 1.761.760,- Kč.
Projednaný rozpočet byl vyvěšen dne 6.12.2021 na úřední desku obce (včetně
elektronické verze). Projednaný návrh rozpočtu viz Příloha 1 tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2026.
Byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2026.
Střednědobý výhled rozpočtu je v souladu se schváleným Programem obnovy vesnice
Libějice.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5.

Projednání stavu požární ochrany v obci.
Starosta obce seznámil v souladu s odst. 1 Požárního řádu obce Libějice pro
zabezpečení úkolů požární ochrany v obci zastupitelstvo se stavem požární ochrany
v obci za rok 2021.
Starosta na závěr konstatoval, že stav požární ochrany v obci Libějice je bez závad.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.

Inventarizace za rok 2021.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán inventur za rok 2021.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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7.

Rozpočtové opatření č. 8/2021.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2021,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2021. RO č. 8/2021 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8.
-

Informace:
Dne 15.11.2021 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – bez
závad. Starosta vyslovuje poděkování paní účetní Smržové za vzornou přípravu
podkladů pro audit.
- Práce na projektu z programu POV JČ v roce 2021 „Obnova dětského hřiště Libějice“
byly v termínu a v požadované kvalitě dokončeny.
- Ve čtvrtek dne 23.12.2021 od 17:30 hodin uspořádá obecní úřad tradiční Vánoční
zpívání u rozsvíceného vánočního stromku u zvoničky s muzikanty a vánočním
punčem. Pozvánky zajistí sl. Pychová. Budou dodržena nařízená opatření nouzového
stavu v ČR, pokud bude nouzový stav ještě v platnosti.
- Z důvodu trvání epidemie viru SARS CoV-2 se letos neuskuteční společenské
Vánoční zasedání obecního úřadu.
- Obec podá v termínu do 31.12.2021 žádost o dotace z programu POV JČ kraje v roce
2022 na akci „Realizace zázemí volnočasového areálu Libějice“. Informace o
přidělení dotace budou k dispozici přibližně v dubnu - květnu 2022.

9.
-

Různé:

10. Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 12/2021, konaného dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce vydává OZV 1/2021 o místním poplatku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Usnesení 2/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce odsouhlasuje návrh rozpočtu na rok 2022 jako rozpočet vyrovnaný příjmy ve výši 1.761.760,- Kč, výdaje ve výši 1.761.760,- Kč.
Usnesení 3/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce odsouhlasuje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 – 2026
v navrženém znění.
Usnesení 4/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce Libějice bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v obci za
rok 2021 v předloženém znění. Stav požární ochrany v obci je bez závad.
Usnesení 5/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení 6/12/2021 ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. Drtina František
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa

Přílohy:
1. Projednaný návrh rozpočtu obce Libějice na rok 2022
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