
                                        

Zápis č. 20  ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně 

konaného dne 6. 12. 2017   

 
Přítomni:  Robin Martinek, Miloslav Zelinka, M. Poláček, Stanislav Pavlát, Karel Stříbrný 

 

Omluveni:  
 

 

 

           Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a občany.  

 

  Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Miloše Poláčka  a  

Stanislava Pavláta 

 

 Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně: 

 

1. Schválení rozpočtu  na rok 2018 

2. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2020 

3. Schválení rozpočtových  změn 

4. Schválení plánu inventur 2017 

5. Schválení návrhu znaku obce  

6. Různé  

7. Usnesení, závěr 

 

Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů 

 

pro - proti - zdržel se 

5- 0- 0 

 

Ad 1. 

Návrh rozpočtu byl sestaven s ohledem na předpokládané příjmy dle roku 2017. Výdajová část rozpočtu 

byla tvořena dle aktuálních plánovaných činností obce. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný na straně 

příjmů i výdajů ve výši 940.880,- Kč. OZ pověřuje starostu k provádění dílčích rozpočtových úprav, s nimiž 

budou členové OZ seznámeni vždy na nejbližším jednání zastupitelstva. Závazným ukazatelem rozpočtu 

jsou paragrafy. 

Rozpočet je nedílnou součástí zápisu. 

 

 

Usnesení: OZ schvaluje navržený rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 940.880,- 

Kč. OZ pověřuje starostu k provádění dílčích rozpočtových úprav, s nimiž budou členové OZ seznámeni 

vždy na nejbližším jednání zastupitelstva. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

 

pro - proti - zdržel se 

5- 0- 0 

 

Ad 2. 

Návrh rozpočtového výhledu byl schválen v přiložené přílohy na období 2019 – 2020, pro rok 2019 jako 

vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 910.000,- Kč a pro rok 2020 jako vyrovnaný na straně příjmů i 

výdajů ve výši 920.000,- Kč. 

 
Usnesení: OZ schvaluje navržený rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020 dle přílohy. 

 

pro - proti - zdržel se 

5- 0- 0 



 

Usnesení: 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný a pověřuje starostu 

k provádění dílčích rozpočtových úprav, s nimiž budou členové OZ seznámeni vždy na nejbližším jednání 

zastupitelstva. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

Rozpočet je nedílnou součástí zápisu. 

 

Ad 3. 

OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 -3. 

 

Usnesení:   
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 -3. 

  

pro - proti - zdržel se 

5 – 0 – 0  

 

 

Ad 4.  

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán inventur za rok 2017 a souhlasí se jmenováním inventurní 

komise v navrženém složení. 

 

 

Usnesení:   
OZ schvaluje předložený plán inventur za rok 2017 a souhlasí se jmenováním inventurní komise 

v navrženém složení. 

 

pro - proti - zdržel se 

5 – 0 – 0 

 

Ad 5. 

Znak obce – rozhodnutí o variantě – po diskusi zastupitelů a výběru občanů OZ schvaluje jako závazný znak 

variantu 2A. 

 

Usnesení: 

OZ schvaluje jako závaznou variantu obecního znaku variantu 2A. 

 

pro - proti - zdržel se 

5 – 0 – 0 

 

Ad 6. 

OZ schvaluje poskytnutí finančního daru MŠ Slavoňov ve výši 1.000,- Kč formou Darovací smlouvy. 

 

Usnesení:  
OZ schvaluje poskytnutí finančního daru MŠ Slavoňov ve výši 1.000,- Kč formou Darovací smlouvy. 

 

pro - proti - zdržel se 

5 – 0 – 0 

 

Starosta poděkoval za účast a jednání ukončil 

                                                                                                                                                                                                          

V Libchyni dne:  6. 12.  2017             

 

Ověřovatelé zápisu:   


