ZÁPIS

č. 5 / 2 0 2 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 9.5.2022 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:
Marcel Smažík, velitel SDH Libějice
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Projednání a schválení smlouvy „Odpoledne s důchodci“/Radimovice
3. Informace
4. Různé
5. 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 schválení smlouvy „Odpoledne s důchodci“/Radimovice.
Zastupitelstvo obce na návrh starosty projednalo a schválilo uzavření smlouvy s obcí
Radimovice u Želče na poskytnutí příspěvku na zajištění „Odpoledne s důchodci“,
které se koná dne 18.6.2022 v obci Radimovice u Želče pro důchodce z okolních obcí,
včetně Libějic.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3. Informace:
- V období od 5.4. do 15.4.2022 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 –
bez chyb a nedostatků. Vzhledem situaci v ČR (COVID-19) přezkoumání proběhlo
dálkovým způsobem (zaslání vyžádaných dokumentů/exporty a scany mailem na KÚ
Jčk). Starosta vyslovuje poděkování paní účetní Smržové za vzornou přípravu
podkladů na audit.
- Dne 28.5.2020 se uskuteční v obci Libějice okrsková soutěž v požárním sportu
spojená s oslavami 110 výročí založení SDH Libějice. Členové SDH Libějice se
soutěže zúčastní v kategoriích Muži I a Muži II. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zapůjčením požární stříkačky PS12 sboru SHD Libějice na tuto soutěž a pomůže SDH
s organizací soutěže a následného večerního programu.
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-

Dne 4.6.2022 se uskuteční již tradiční Dětský den. Program rámcově shodný
s předchozím ročníkem, organizační zajištění – Mgr. Petra Pychová + celé
zastupitelstvo.
Dne 4.6.2022 dopoledne 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.
Informace o konání voleb do zastupitelstev obcí v termínu 23. a 24. září 2022:
Zastupitelstvo obce Libějice na základě par. 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění stanovuje, že zastupitelstvo obce Libějice bude mít v příštím
volebním období 7 členů. V obci Libějice bude jeden volební okrsek, minimální počet
členů okrskové volební komise jsou 4. Přípravy voleb probíhají dle stanoveného
HMG.

4.
-

Různé:

5.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 5/2022, konaného dne 9.5.2022
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/05/2022 ze dne 9.5.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s obcí Radimovice u Želče na poskytnutí
příspěvku na zajištění „Odpoledne s důchodci“ v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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