OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 16.5.2016 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomni čtyři členové zastupitelstva, omluveni p. Čapková a p. Stehlíková, zasedání je tedy
usnášení schopné. Presenční listina přiložena.
Zasedání řídil starosta obce p. Pavel Černý. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
oznámení o konání bylo vyvěšeno a určil zapisovatele p. Pokutovou a ověřovatele zápisu p.
Kresáče a p. Kunsta.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání

PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu Obce Horní
Libchava za rok 2015
3. Schválení hospodaření a účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2015
4. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2015
5. Rozpočtové opatření č. 5/2016
6. Schválení smlouvy o dílo – dodatku č.1 na restaurování sloupu se sochou panny Marie
7. Různé
Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 4

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek
ad 2) Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet
za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2015 bez výhrad a zároveň
schvaluje účetní závěrku Obce Horní Libchava sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2015 dle
předložených dokladů
pro 4
proti 0 zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením ZŠ a MŠ Horní Libchava bez
výhrad a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok
2015 sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2015 dle předložených dokladů.
pro 4

proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo souhlasí s převodem hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Libchava za
rok 2015 v celkové výši 45.440,98 Kč do rezervního fondu.
pro 4 proti 0
zdržel se 0
ad 5) zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 a bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 2/2016, 3/2016 a 4/2016, která se týká dotací a byla schválena starostou obce
s pověřením zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesením č. 58/2010
.
pro 4 proti 0
zdržel se 0
ad 6) starosta informoval zastupitele o pokračování prací na restaurování sloupu se sochou
panny Marie, dodatkem smlouvy č.1 a s důvodem navýšení ceny o 232.000,-- Kč bez DPH a
dále je seznámil se způsobem financování, kdy 300.000,-- Kč bylo získáno od Lib.kraje,
100.000,-- Kč od MK ČR přes ORP a 150.000,-- Kč darovala soukromá osoba. Cena celého
díla bude 1.013.725,-- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurování sloupu panny Marie
v Horní Libchavě a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.
pro 4

proti 0

zdržel se 0

ad 7) Různé :
-

Starosta informoval o novém územním plánu
kompostéry cca 100 žádostí
o počítačovém kurzu pro seniory
předal zastupitelům Program rozvoje obce Horní Libchava na období 2016 – 2020 a
požádal o písemné připomínky

Ověřovatele zápisu: p. Kresáč Miroslav
p. Kunst Jiří

…………………………………
Ilona Pokutová
místostarostka obce

……………………………
…………………………….

………………………………..
Pavel Černý
starosta obce

