OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2016 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno šest členů zastupitelstva, nepřítomen p. Scharf, jednání 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. Čapkovou
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. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od
roku 2017 do roku 2019
3. Prodej pozemků
4. Rozpočet na rok 2017
5. Rozpočtový výhled na období 2018-2019
6. Rozpočtové opatření 14/2016
7. Různé
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 Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 3) Zastupitelstvo hlasovalo o prodeji nově vytvořených pozemků p.č. 2192/1 o výměře 3704
m2 a p.p.č. 1402/1 o výměře 496 m2 p. Oldřichu Kiliánovi, p.p.č. 2192/3 o výměře 1326 m2
p. Lukáši Peterkovi, p.p.č. 2192/4 o výměře 753 m2 a p.p.č. 1402/2 o výměře 308 m2 p. Vilému
Fuchsovi.
pro 3 (Černý, Pokutová Kresáč)
proti 0
zdržel se 3 (Kunst, Stehlíková, Čapková)
Prodej nebyl schválen

ad 4) - zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek z rozpočtu Obce Horní Libchava od PO ZŠ
a MŠ Horní Libchava a souhlasí se zařazením do rozpočtu obce v plném rozsahu tj. neinvestiční
příspěvek 600.000,-- Kč a investiční příspěvek 50.000,-- Kč.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
- zastupitelstvo projednalo žádost Spolku Jakub a souhlasí se zařazením do rozpočtu obce
v plném rozsahu, tj. 50.000,-- Kč na pořádání Libchavského hudebního podzimu 2017.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
-zastupitelstvo projednalo žádost TJ Horní Libchava a souhlasí se zařazením do rozpočtu
v plném rozsahu tj. 270.000,-- Kč s podmínkou, že TJ předloží do prvního čerpání, nejpozději
do 31.3.2017 podrobný rozpočet na žádané částky k bodům 1-5.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet Obce Horní Libchava na rok 2017.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 5) Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období 2018 – 2019.
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 6) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 11,12 a 13/2016, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce s pověřením
zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesením č. 58/2010.

pro 5
proti 0
zdržel se 1 (Stehlíková)
ad 7) různé
-

p. Stehlíková upozornila zastupitelstvo, že na stránkách obce nejsou zápisy ze
zastupitelstva

Informace starosty:
- proběhla kontrola FÚ (dotace na volby 2012 -2013) – bez závad
- kontrola ÚP – (dotace na VPP od roku 2013 – červen 2016) – bez závad
- kontrola KÚ LK – (dílčí přezkoumání hospodaření obce) – bez výhrad
- kontrola VZP – (od 2011 do 30.6.2016) – doplatek 144,-- Kč (pracovník na VPP odpracoval
v měsíci pouze jeden den, nově je nutné zaplatit poměrnou část minimálního vyměřovacího
základu)

- Mariánský sloup dokončen – provedeno vyúčtování na KÚ LK (na jaře 2017 bude provedena
revize stavu památky po zimě)
- ÚP – opakované veřejné projednání 5.12.2016 (schválení ÚP pravděpodobně v březnu 2017)

Ověřovatele zápisu: p. Čapková Alena.

……………………………

p. Kresáč Miroslav

…………………………….

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

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

