Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 2. 2012
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Návrh rozpočtu na rok 2012.
3/ 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:

Jindrová Milena
Antoš Roman

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
Kosina Aleš

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 na OÚ.
ad 2/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2012.
Návrh rozpočtu byl včas a řádně zveřejněn a fyzické i elektronické úřední desce, rozpočet je
vyrovnaný. Z řad zastupitelů ani z řady občanů k němu nebyly žádné připomínky a byl
jednomyslně schválen.
ad 3/
Jaroslav Tomeš:
Obec dne 31.1.2012 obdržela Oznámení o schválení platby od SZIF na proplacení
výdajů na výměnu oken a zateplení stropů budovy kulturního domu ve výši 239 538,- Kč.
Zastupitelé schvalují příjem této dotace.

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 2. 2012 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 8/55/2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 (9 ANO).
ZO 8/56/2012 Přijetí dotace od SZIF na opravu kulturního domu ve výši 239 238,- Kč
(9 ANO).
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.25 hodin
Příští zasedání se bude konat v dubnu v místním pohostinství.
Přesný datum bude včas upřesněn.

Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..
…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatel zápisu:

Aleš Kosina ……………………………..
Ivo Teichman ………………………………..

