OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.3.2017 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno pět členů zastupitelstva, omluven p. Kunst, 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.
Čapkovou a p. Scharfa.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Složení slibu nového zastupitele
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Likvidace majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2016
Prodej pozemků
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Záměr obce propachtovat pozemek
Různé

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 5

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Dne 4.1.2017 rezignovala na mandát zastupitelky obce Mgr. Eva Stehlíková a od 5.1.2017
se stal novým členem zastupitelstva p. Karel Kruliš, který se na zasedání zastupitelstva
nedostavil, a proto složení slibu nového zastupitele bylo odloženo na příští zasedání
zastupitelstva.
ad 2) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek.
ad 3) Zastupitelstvo schválilo likvidaci majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava dle přiloženého
seznamu.
pro 5 proti 0
zdržel se 0

ad 4) Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a
Mateřské školy v Horní Libchavě za rok 2016 ve výši 6.864,52 Kč do rezervního fondu.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

ad 5) Zastupitelstvo schválilo prodej nově vytvořených pozemků p.č. 2192/1 o výměře 3704
m2 a p.p.č. 1402/1 o výměře 496 m2 panu Oldřichu Kiliánovi, bytem Jaltska 1130/8, Karlovy
Vary a pověřuje starostu podpisem.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 2192/3 o výměře 1326 m2
panu Lukáši Peterkovi, bytem Horní Libchava 190 a pověřuje starostu podpisem
pro 5 proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo prodej nově vytvořených pozemků p.č. 2192/4 o výměře 753 m2 a
p.p.č. 1402/2 o výměře 308 m2 panu Vilému Fuchsovi, bytem Pěší 2745/2, Praha – Smíchov a
pověřuje starostu podpisem
pro 5 proti 0

zdržel se 0

ad 6) Zastupitestvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 15/2016, které se týká dotací a bylo schváleno starostou obce na základě pověření
zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usn. č. 58/2010 a dále bere na vědomí změny v rozpočtové
skladbě od 1.1.2017, kterou jsou provedeny změny názvů položek, zrušení položek a vznik
nových §.
pro 5 proti 0 zdržel se 0
ad 7) různé
Zastupitelstvo v souladu s § 72 a §84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, předsedy a členů finančního a
kontrolního výboru ve výši 0,- Kč měsíčně.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schvaluje záměr obce propachtovat část pozemku p.č. 883/2 a to část o
velikosti 5.100 m2 za cenu 663,- Kč za rok.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo navýšení zaměstnanců obce o jednoho pracovníka technické čety.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč na nákup
myčky nádobí včetně mycího stolu a tlakové sprchy do ZŠ a MŠ Horní Libchava v celkové
výši 59.570,- Kč. Investice přesahující 50.000,- Kč bude hrazena z rozpočtu školy.
pro 5

proti 0

zdržel se 0

informace starosty: - územní plán před dokončením - tisknou se plány a textová část

Ověřovatelé zápisu: p. Čapková Alena

……………………………

p. Scharf Jaroslav

…………………………….

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

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

