Zápis
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 20. 11. 2012
od 19.30.hodin v místním pohostinství

Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Antoš Roman
Program:

1) Zpráva starosty.
2) Rozpočtové opatření 2/2012.
3) Majetkové záležitosti.
4) Návrh akcí na rok 2013.
5) Různé.

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina členů, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiložena
k originálu tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Návrhová komise na usnesení:

Kosina Aleš
Ing. Jiří Kubasa

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
Zelinková Jana

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu.

ad 2/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 2/2012.
Rozpočet se mění o přijaté dotace.

ad 3)
Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, navrhl pro příští rok výši finančních prostředků pro
spolky ve výši 2 % z rozpočtu. Zastupitelé souhlasí.
Pro naší obec byl zpracován posudek o stavu mostků a propustků na vodním toku
Maršovka. Velmi špatný stav je na mostku na Zada, bude nutné omezit nosnost.
Zastupitelstvo navrhuje nechat zpracovat statický posudek a projekt na rekonstrukci mostku.
Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, informoval přítomné o zpracované
technickoekonomické studii na splaškovou kanalizaci v obci. Zastupitelé zatím vybudování
kanalizace v obci neplánují.
ad 4)
Plán akcí na rok 2013:
nátěr střechy na prodejně
modernizace hřiště u mateřské školy
oplocení zásobníku pitné vody ve Svobodném
dokončení cesty od Jirouchových k Roubalovým
oprava mostu na Zada

Pich Jaroslav ml.:
- Žádá předsedy spolků i ostatní občany o příspěvky do Libňatovských novin za rok 2012.

USNESENÍ
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 20. 11. 2012 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 12/69/2012 Rozpočtové opatření 2/2012 (8 ANO).
ZO 12/70/2012 Uvolnění 2% z rozpočtu na rok 2013 pro spolky obce (8 ANO).
ZO 12/71/2012 Návrh akcí na rok 2013 (7 ANO, 1 se zdržel).

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.
Příští zasedání se bude konat 11. prosince od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..

………………………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Zelinková Jana …………………….
Teichman Ivo ……………………

………………………………………
Jaroslav Tomeš, starosta

