Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva obce Libníč konaného dne 21. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Libníč
U01-10:

určuje ověřovateli zápisu Jitku Horákovou a Lucii Lindnerovou a zapisovatelem
Ing. Miroslava Třeštíka.

U02-10:

schvaluje program 10. zasedání.

U03-10:

bere na vědomí zprávu jednotky SDH Libníč.

U04-10:

schvaluje smlouvu o prodeji obecních pozemků 702/6 a 1100 v k.ú. Jelmo za cenu 4.500,- Kč
včetně úhrady veškerých s prodejem souvisejících nákladů kupujícím a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

U05-10:

rozhodlo nevyhovět žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2016 Jihočeskému
centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. ve výši 2.000,- Kč.

U06-10:

rozhodlo nevyhovět žádosti o dotaci pro rok 2016 Občanského sdružení PREVENT, z.s. ve
výši 5.291,- Kč.

U07-10:

rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu obce Libníč pro rok 2016 HC Libníč ve výši 17 500,Kč

U08-10:

schvaluje plán zasedání pro rok 2016 a předkládání zpráv o činnostech kontrolního,
finančního a kulturního výboru v pololetním intervalu.

U09-10:

schvaluje cenu vodného pro rok 2016 ve výši 35,81 Kč/m3 bez DPH, cenu stočného pro rok
2016 ve výši 24,62 Kč/1m3 bez DPH, cenu pevné složky pro rok 2016 ve výši 745,- Kč/rok
bez DPH.

U10-10:

schvaluje přebytkový rozpočet obce Libníč na rok 2016 bez připomínek, a to v těchto výších:
příjmy 5 662 000,- Kč; výdaje 5 524 000,- Kč; přebytkový hospodářský výsledek 138 000,Kč.

U11-10:

schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ Libníč pro rok 2016 bez připomínek a to v těchto výších:
příjmy 470 000,- výdaje 470 000,- Kč.

U12-10:

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10

U13-10:

schvaluje dokument Priority a program rozvoje venkova na období 2016 – 2022 v
předloženém znění.

U14-10:

schvaluje Dohodu o uplatnění opce se společností ČEVAK, a.s. na Smlouvu o nájmu
vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Libníč za
účelem jeho správy a provozování ze dne 1. 7. 2005 a pověřuje starostu jejím podpisem.

U15-10:

schvaluje směrnici o účetnictví s účinností od 21. 12. 2015
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U16-10:

schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 27. 5. 2015 příspěvkové organizace obce
Libníč – Mateřské školy Libníč a pověřuje starostu jeho podpisem.

U17-10:

souhlasí s vyhodnocením výsledků opakovaného veřejného projednání o návrhu územního
plánu Libníč a pověřuje starostu k dalším jednání ve věci pořizování územního plánu Libníč.

Usnesení bylo vyhotoveno dne 27. 12. 2015

Starosta obce:

Ing. Miroslav Třeštík

Místostarosta obce:

Jaroslav Schwarz

Razítko obce:
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