OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 22.9.2016 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, omluvena 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.
Kunsta a p. Kresáče.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání.

PROGRAM:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Schválení Programu rozvoje obce Horní Libchava na roky 2016 až 2021
Projednání žádosti občanského sdružení Jakub o finanční dar
Projednání žádosti o umístění billboardu na budovu obecního úřadu
Schválení převodu finančních prostředků Svazku obcí Peklo – vlastní podíl na pořízení
kopostérů
6. Rozpočtové opatření č. 10/2016
7. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek
ad 2) zastupitelstvo schválilo upravený Program rozvoje obce Horní Libchava na roky 2016 až
2021
pro 6 proti 0
zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční dar ve výši 50.000,-- Kč na zajištění
koncertů v rámci Libchavského hudebního podzimu v roce 2016, občanskému sdružení Jakub,
které na základě darovací smlouvy předloží vyúčtování.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo obce neschválilo umístění billboardu k propagaci zámku na budovu
obecního úřadu.
pro 6 proti 0

zdržel se 0

ad 5) Zastupitelstvo schválilo převod finanční částky ve výši 92.565,-- Kč Svazku obcí Peklo
na zajištění vlastního podílu pro podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů.
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad 6) Zastupitestvo schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 8 a 9/2016, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce na základě
pověření zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usn. č. 58/2010 .
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 7) různé
informace starosty : - volby do zastupitelstva kraje 7 a 8.10.2016
- regulace potoka u p. Hetfleišové
- oprava mariánského sloupu – řeší se barevnost, má být dokončeno do
31.10.2016

Ověřovatele zápisu: p. Kunst Jiří
p. Kresáč Miroslav

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

……………………………
…………………………….

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

