Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381;
Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201
Číslo účtu : 0504253319/0800
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 6 / 2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se
uskutečnilo dne 17. 12. 2014 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu
Starostka obce zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle jednacího řádu.
Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem v místě obvyklým.
Konstatovala, že je přítomno 14 zastupitelů dle presenční listiny.
Omluveni:
Neomluveni: Ing. Pavel Vondráček ( dostavil se v 19.07 hod )
Zasedání ZO Libice nad Cidlinou je usnášeníschopné.
Hlasování proběhne veřejně - zdvižením ruky.
Hlasování přítomno: 14 pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Určuji zapisovatelku zápisu paní Kamilu Růžičkovou a ověřovatele zápisu paní Ivetu
Myškovou a pana Petra Volejníka.
Hlasování přítomno: 14 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 1

Program na pozvánkách na zasedání ZO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Rozpočet obce na rok 2015
Plnění rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 4
Poplatky za odpady v roce 2015
Jednací řád ZO
Různé- zápisy rady, kotelna ZŠ
Diskuse
Závěr

Starostka: Navrhuji doplnit program o:
- Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ze dne 3. 12. 2013 - tento bod bude v programu projednán
jako č. 7.
- Příkazní smlouvu na rok 2015 - tento bod bude v programu projednán jako č. 8.

1

V 19.07 hod se na zasedání ZO dostavil Ing. Pavel Vondráček – počet zastupitelů se zvýšil
na 15.
Starostka: Má někdo ze zastupitelů doplnění programu?
Ing. Žižka: K bodu č. 6 Jednací řád ZO jsme dostali materiál mailem až včera. Podle
současného platného Jednacího řádu musí být materiály k programu zastupitelům
předkládány 10 dní předem. Dále navrhuji stáhnout z programu body 2, 3, 4.
V odůvodnění je, že plnění rozpočtu je za měsíce I. – XII., předložené plnění rozpočtu je
za měsíce I. – XI. 2014. Rozpočtové opatření je to samé. Nedostali jsme podklady,
nemůže se to projednávat.
Starostka: Program můžeme upravit.
Ing. Žižka: Nedodrželi jste lhůtu 7 dní.
Starostka: Změny v Jednacím řádu jsou uvedeny v odůvodnění.
Ing. Žižka: Nejsou tam všechny, nedostal jsem podklady.
Starostka: Bod č. 6 tedy vyřazujeme z programu jednání.
B. Jiránek: Navrhuji hlasovat o doplnění programu – bod 3) Plnění rozpočtu za měsíce I. –
XI. /2014
Hlasování přítomno: 15 pro: 11 proti: 4 zdržel se: 0
Návrh na doplnění programu, bod 3) Plnění rozpočtu za měsíce I. – XI. / 2014 byl přijat.
Ing. Hamrník: V zápise by mělo být uvedeno jmenovitě, kdo jak hlasuje, aby byl zachycen
průběh jednání.
B. Jiránek: My hlasujeme veřejně, spoluobčané zde vidí, kdo jak hlasoval.
F. Kubíček: Jsou 3 způsoby hlasování. U jmenovitého musí každý zastupitel povstat a říci,
kdo a jak hlasuje. To jen na vysvětlenou.
Starostka: Navrhuji tedy upravený program dnešního zasedání ZO:
1. Zahájení
2. Rozpočet obce na rok 2015
3. Plnění rozpočtu za měsíce I. – XI. / 2014
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Poplatky za odpady v roce 2015
6. Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ze dne 3. 12. 2013
7. Příkazní smlouva na rok 2015
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Ing. Hamrník: Podával jsem písemnou námitku proti zápisu z minulého zasedání ZO. Do
programu nebyla zahrnuta. Podle Jednacího řádu se nejprve projednávají námitky.
Ing. Vondruška: Zastupitel může navrhnout doplnění programu na zasedání.
Starostka: Dávám hlasovat o programu dnešního zasedání ZO.
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Návrh usnesení č. 39/6/14: Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou schvaluje následující
program:
1. Zahájení
2. Námitka proti zápisu z minulého zasedání ZO
3. Rozpočet obce na rok 2015
4. Plnění rozpočtu za měsíce I. – XI. / 2014
5. Rozpočtové opatření č. 4 za měsíce I. – XI. / 2014
6. Poplatky za odpady v roce 2015
7. Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ze dne 3. 12. 2013
8. Příkazní smlouva na rok 2015
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Hlasování přítomno: 15 pro: 10 proti: 4 zdržel se: 1
Usnesení č. 39/6/14 bylo přijato..

Bod 2: Námitka proti zápisu z minulého zasedání ZO
Ing. Hamrník: V zápise chybělo, že pan Jiránek řekl, že zápisy z rady jsou tajné. V zápise bylo
uvedeno místo slova tajné neveřejné.
V. Šafránek: Pak se ale pan Jiránek opravil na neveřejné.
Starostka: Zápis ze zasedání ZO není doslovný přepis.
Ing. Hamrník: Zápisy z rady se v některých obcích vyvěšují na internet.
Ing. Žižka: Jsme jediní, kdo ze zápisů rady dělá tajnost.
Ing. Vondruška: Máte právo si dojít na úřad a do zápisů nahlížet.
Ing. Žižka: Proč se nedávají zápisy z rady k dispozici občanům?
M. Kožíšek: Není to v rozporu se zákonem.
B. Jiránek: Usnesení může rada poskytnout, zápisy jsou neveřejné.
BOD 3: Rozpočet obce na rok 2015
Starostka: Rozpočet na rok 2015 byl přiložen k pozvánce. Slovo předávám správci rozpočtu
místostarostovi ing. Růžičkovi.
Ing. Růžička: Návrh rozpočtu je rozdělen na příjmové a výdajové položky. Předložen byl
v paragrafovém členění.
Ing. Růžička přečetl jednotlivé paragrafy příjmů a výdajů.
Ing. Žižka: Rozpočet vychází z příjmů. V položce 3112 – příjem z prodeje ostatních
nemovitostí je částka 1,000.000,- Kč. Když se to nenaplní, z čeho se pokryjí výdaje? Loňský
rozpočet byl skoro stejný.
Ing. Růžička: Je to předpokládaný příjem.
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Ing. Žižka: Na str. 13, par. 5021 – ostatní osobní výdaje, je částka 180.000,- Kč. Co to
obsahuje?
Ing. Růžička: Je to odměna komisím a dohody o provedení práce.
Ing. Žižka: Kolika zaměstnanců se týká par. 6171 zaměstnanci OÚ?
Starostka: Sedmi zaměstnanců.
Ing. Růžička. Platy zaměstnanců jsou na položce 5011. Plat paní Steklé, která má na starosti
hřbitovy, je v paragrafu pohřebnictví.
Ing. Žižka: Proč je plat paní Steklé na položce hřbitovy?
Ing. Růžička: Paní účetní se na to dotazovala, jestli to tak má být.
Ing. Žižka: Měla by být v položce platy zaměstnanců. V jaké je platové třídě?
Starostka: To teď nevím.
Ing. Žižka: Zjistil jsem si, že podle tabulek by měla být ve 4. platové třídě, kde by měla mít
kolem 8.000,- Kč. Kde je ten rozdíl? Je vyplácena z peněz, ze kterých to nemá být. Tím je
porušena platová kázeň.
F. Kubíček: Původně jsme to měli paušálně. Audit nám poskytl výklad, aby to bylo rozděleno.
Ing. Žižka: Vyplatili jste 148.000,- Kč, plán byl 180.000,- Kč. Mám podezření z porušování
rozpočtové kázně.
Položka 5021 činnost místní správy – netýká se zaměstnanců v trvalém pracovním poměru.
Dotazy na částky:
- Pol. 5137 50.000,- Kč drobný hmotný majetek
- Pol. 5139 40.000,- Kč nákup materiálu jinde nezařazený
- Pol. 5166 30.000,- Kč konzultační, poradenské a práv. služby
- Pol. 5167 50.000,- Kč školení a vzdělávání
- Pol. 5169 300.000,- Kč nákup ostatních služeb
Ing. Růžička: To je jen předpoklad, to jsme neutratili.
Ing. Žižka: To spěje k rozpočtovému opatření, které má 150 řádků
Ing. Růžička: Kdo přesně určí, kolik se utratí?
Starostka: Budeme hlasovat o rozpočtu.
Návrh usnesení č .40/6/14
ZO schvaluje v souladu s § 84 ,odst. 2,písm. b) zákon č.128/2000 Sb. O obcích, v platném
znění Rozpočet Obce Libice nad Cidlinou pro rok 2015 v paragrafovém znění dle přílohy.
Rozpočet je schválen v závazných ukazatelích – paragrafech - jako přebytkový.
Hlasování přítomno: 15 pro: 11 proti: 4 zdržel se: 0
Usnesení č. 40/6/14 bylo přijato.

BOD 4: Plnění rozpočtu za měsíce I. – XI. / 2014
Plnění rozpočtu obce za rok 2014 bylo přiloženo k pozvánce ZO - předávám slovo správci
rozpočtu ing. Růžičkovi.
Ing. Růžička přednesl zprávu o plnění rozpočtu a přečetl úpravy:
-

Par. 2219, pol. 5171: - 20.000,- Kč, ve sloupci rozpočet upravený ( celkem 180.000,- )
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-

Par. 2219, pol. 6121: + 20.000,- Kč, ve sloupci rozpočet upravený ( celkem 20.000,- )
Par. 2310 – pitná voda – bude upraven dle skutečnosti na základě došlých faktur
v prosinci 2014
Doplnit par. 3721, pol. 5169: + 5.000,- Kč, ve sloupci rozpočet upravený ( celkem
30.000,- )
Par. 3543, pol. 5169 ve sloupci rozpočet upravený: + 50.000,- Kč (celkem 94.000,- )
Par. 6171, pol. 5321 ve sloupci rozpočet upravený: opravit částku 0 na +4.800,- Kč
Par. 6117, pol. 5021 ve sloupci rozpočet upravený: opravit částku o -4.885,- Kč
( celkem 11.855,- )
Par. 6117, pol. 5139 ve sloupci rozpočet upravený: opravit částku o -377,- Kč ( celkem
377,- )
Par. 6117, pol. 5175 ve sloupci rozpočet upravený: opravit částku o -670,- Kč ( celkem
670,- )

Ing. Hamrník: Bod není připravený, doplňuje se na schůzi, navrhuji, aby se celý bod přesunul
na další schůzi.
Ing. Žižka: Odmítám hlasovat.
M. Kožíšek: V tomto dokumentu jsme nic neměnili. Položka se může změnit.
Starostka: Dávám hlasovat o Plnění rozpočtu za měsíce I. – XI. / 2014.
Návrh usnesení č. 41/6/14
ZO schvaluje v souladu s § 84, odst., písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění
plnění rozpočtu Obce Libice nad Cidlinou za měsíce I. – XI. / 2014
Hlasování přítomno: 15 pro: 10 proti: 4 zdržel se: 1
Usnesení č. 41/6/14 bylo přijato.
BOD 5: Návrh Rozpočtového opatření č. 4
Návrh Rozpočtového opatření č. 4 je přílohou pozvánky ZO a dorovnává rozpočet dle nových
známých skutečností za posledních 11. měsíců. Předávám slovo správci rozpočtu – ing.
Růžičkovi.
Ing. Růžička: V návrhu RO je potřeba ještě opravit některé paragrafy, jak již bylo uvedeno
v bodu plnění rozpočtu:
- Par. 2219, pol. 5171 ve sloupci změna: 0, ve sloupci po změně - 20.000,- Kč
- Par. 2219, pol. 6121: ve sloupci změna: 0, ve sloupci po změně + 20.000,- Kč
- Par. 2310 – pitná voda - bude upraven dle skutečnosti na základě došlých faktur za
prosinec 2014
- Doplnit par. 3721, pol. 5169: + 5.000,- Kč ve sloupci: 0, ve sloupci po změně + 5.000,- Par. 3543 pol. 5169 ve sloupci změna: +50.000,- Kč, ve sloupci po změně: 0
- Par. 6171, pol. 5321, ve sloupci změna: 0, ve sloupci po změně + 4.800,- Kč
- Par. 6117 , pol. 5021: ve sloupci změna: -4.885,-, ve sloupci po změně: 11.855,pol. 5139: ve sloupci změna: -377,- Kč, ve sloupci po změně: 377,pol. 5175: ve sloupci změna: -670,- Kč, ve sloupci po změně: 670,Ing. Žižka: Probíráme to, co v rozpočtovém opatření není. Bylo doplňováno a předěláváno.
Ing. Růžička: Diktuji opravu Rozpočtového opatření.
Ing. Žižka: Podle Jednacího řádu musí být materiály předkládány 10 dnů dopředu.
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Ing. Růžička: Je to pouze doplnění rozpočtového opatření.
Starostka: Jak určíte, kolik bude stát třeba oprava kotelny?
Ing. Žižka: Obklopte se lidmi, kteří tomu rozumí.
Starostka: Dávám hlasovat o Rozpočtovém opatření č. 4 za měsíce I. – XI. / 2014:
Návrh usnesení č. 42/6/14
ZO schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b), zákon. č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném
znění RO č. 4/2014.
Hlasování přítomno: 15 pro: 8 proti: 4 zdržel se: 3
Usnesení číslo 42/6/14 bylo přijato

BOD 6: Poplatky za odvoz směsného komunálního odpadu
Starostka:
Poplatky za odvoz směsného, komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu
za rok 2014 vychází propočet cca 1.176,- Kč na občana, rada obce navrhuje pro rok 2015
ponechat poplatek ve stejné výši jako v roce 2014, tj. 650,- Kč na občana, i když se zvýší
poplatky za tyto odpady o 1% o inflaci a o 1% o pohonné hmoty. Vyhláška č.5/2012 zůstává
v platnosti i pro rok 2015. Přepočet skutečných nákladů za odvoz a likvidaci směsného,
komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu bude předložen zastupitelstvu
na dalším jednání ZO.
MUDr. Luxemburk: Kolik je to na osobu?
Starostka: V této částce jsou i další odpady.
MUDr. Luxemburk: Proběhne výběrové řízení?
Starostka: Smlouva s Nykosem je uzavřená na dobu neurčitou.
MUDr. Luxemburk: Tento postup je nezákonný a já ho napadnu.
M. Kožíšek: Smlouva je stále platná.
Ing. Hamrník: Poslal jsem mailem, že Sdružení Nezávislých pro Libici nad Cidlinou navrhují
odpady zdarma.
Bc. Král: Rada dala návrh.
MUDr. Luxemburk: Zastupitelstvo obce je povinno protinávrh projednat.
Bc. Král: Nebylo tam, komu to navrhuješ.
Ing. Hamrník: Poslal jsem to na podatelnu. Paní starostka to obdržela.
B. Jiránek: Měli jste to dát jako protinávrh.
Ing. Hamrník: Došlo to na podatelnu úřadu
Ing. Vondruška: A z jakých peněz to bude obec hradit?
Ing. Žižka: Z úspory na zaměstnancích úřadu, z činnosti místní správy, 500.000,- na hřbitov.
Dávám protinávrh, aby poplatky za svoz odpadu nebyly od občanů s trvalým pobytem v obci
Libice n.C. vybírány.
Návrh usnesení č. 43/6/14: Poplatky za svoz směsného a komunálního odpadu nebudou
v roce 2015 vybírány od občanů Libice nad Cidlinou, kteří mají v obci trvalý pobyt.
Hlasování přítomno: 15 pro: 4 Proti: 11 zdržel se: 0
Usnesení č. 43/6/14 nebylo přijato.
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Starostka: Dávám hlasovat o původním návrhu, aby poplatek činil 650,- Kč na osobu trvale
hlášenou v obci a dále dle OZV č. 5/2012
Návrh usnesení č. 44/6/14
ZO schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm. b) zákon. č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném
znění poplatek za svoz TDO ve výši 650,-Kč za osobu trvale hlášenou v obci Libice nad
Cidlinou a dále dle OZV č. 5/2012, která zůstává v platnosti i pro rok 2015
Hlasování přítomno: 15 pro: 11 proti: 4 zdržel se: 0
Usnesení č. 44/6/14 bylo přijato
BOD 7: Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy ze dne 3.12.2013
Starostka přečetla Mandátní smlouvu ze dne 3.12.2013.
Účelem tohoto dodatku je změna výše částky na zajištění finančních prostředků na krytí
prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti,
při plnění závazků veřejné služby dle § 19, písm. c), zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2014. Doplatek poměrné části z prokazatelné
ztráty, který pro rok 2014 činí 52.360,-Kč, je vyčíslen ve vztahu na občana částkou 40,- Kč a
dána součinem počtu 1309 obyvatel obce mandanta, vycházejícího ze statistického údaje
ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1. 1. 2013. Tato částka je promítnuta v rozpočtovém opatření
č. 4.
Mandátní smlouva pro rok 2014 činila 196.350,- Kč, byla vyčíslena částkou 150,- Kč na
občana a dána součinem počtu 1309 obyvatel obce mandanta, vycházejícího ze statistického
údaje ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1.1.2013.
Ing. Hamrník: Budeme hlasovat o dokumentu, který nám byl jen přečten a který jsme
neviděli.
Starostka: Dávám hlasovat o Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy z 3.12.2013.
Návrh usnesení č. 45/6/14
ZO schvaluje Dodatek č. 1 mandátní smlouvy o doplatku poměrné části z prokazatelné ztráty
pro rok 2014 ve výši 52.360,- a je vyčíslen na občana částkou 40,- Kč. Pověřuje starostku
obce k jeho podepsání.
Hlasování přítomno: 15 pro: 11 proti: 4 zdržel se: 0
Usnesení č. 45/6/14 bylo přijato

BOD 8: Příkazní smlouva na rok 2015
Příkazník (město Městec Králové) se zavazuje, že zastoupí příkazce (obec), uzavře s dopravci
smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2015 a uhradí společně prokazatelné ztráty
jednotlivým dopravcům, vzniklé při tomto plnění závazků veřejné služby v daném území
v souladu s § 19, písm. c, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů. K uhrazení této prokazatelné ztráty, při zajištění ostatní dopravní obslužnosti
v rámci plnění závazků veřejné služby, sdružuje příkazník (Město Městec Králové) prostředky
z jednotlivých obcí okresu Nymburk, ze kterých hradí jednotlivým dopravcům vzniklou
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prokazatelnou ztrátu. Zálohová poměrná část z prokazatelné ztráty pro rok 2015 činí
261.200,- Kč a je vyčíslena ve vztahu 200,- Kč na občana a je dána součinem počtu obyvatel,
vycházejícího ze statistického údaje ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1. 1. 2014. Tato částka byla
zohledněna v rozpočtu na rok 2015.
MUDr. Luxemburk: Dokument nebyl předložen, byl jen přečten.
Starostka: Dávám hlasovat o Příkazní smlouvě na rok 2015
Návrh usnesení č. 46/6/14
ZO schvaluje Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové o zastupování Obce Libice nad
Cidlinou s dopravcem. Pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasování přítomno: 15 pro: 10 proti: 4 zdržel se: 1
Usnesení č. 46/6/14 bylo přijato.
BOD 9: Různé
- Zápisy Rady obce Libice nad Cidlinou
Ing. Růžička přednesl usnesení Rady Obce Libice nad Cidlinou.
Usnesení Rady obce Libice nad Cidlinou:
- Souhlas s pronájmem prostranství na konání pouti 2015
- Souhlas s přijetím p. Novákové na pracovní zařazení – uklízečka
- Souhlas se zasláním dopisu p. Tesařovi – zamítnutí žádosti o zproštění platby za odvoz
odpadu
- Odsouhlasen nákup záznamového zařízení – diktafonu
- Odsouhlaseno zaplacení nedoplatku za elektřinu ( Základní škola Libice n. C. ), platba
měsíčními splátkami
- Odsouhlaseny byly Komise životního prostředí ( předsedkyně Ing. Soukupová ) a
Komise kulturní ( předsedkyně Petra Hliněná )
- Odsouhlasena byla redakční rada Zpravodaje obce
- Odsouhlasena změna Jednacího řádu
- Odsouhlasen termín konání zastupitelstva – 17.12.2014
- Odsouhlasena byla inventarizační komise – Ing. Vondruška, Bc. Král, I. Myšková
- Odsouhlasena povodňová komise – členové rady + P. Lednický za SDH Libice n. C.
- Odsouhlasena oprava podlahového topení v ZŠ
- Odsouhlaseno bylo vypůjčení vysoušeče zdiva do ZŠ
Ing. Žižka: Oprava topení ve škole?
Starostka: Oprava prasklého teplovodního podlahového topení stála asi 25.000,- Kč + další
práce. Obec je pojištěná, budeme čerpat pojistné plnění.
Ve škole byla koncem listopadu 2014 havárie podlahového topení, a proto nebylo možno
připravit náhradní zdroje topení do konečné fáze, ještě stále se řeší havarijní situace
podlahového topení. Rada doporučuje počkat, jaká bude spotřeba el. energie na ZŠ do konce
roku a tím vznikne možnost porovnání úspor s nově navrženým tepel. zdrojem.
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BOD 10: Diskuse
Ing. Hamrník: Kdo je zástupcem za Svazek obcí Cidlina?
Starostka: Zatím pan Kubíček.
Ing. Hamrník: Bude někdo jiný? Předkládá p. Kubíček nějaké písemné zprávy?
Ing. Žižka: Svazek je k ničemu.
Bc. Král: Příspěvek obce do Svazku obcí Cidlina je v rozpočtu na r. 2015 asi 70.000,- Kč.
Starostka: Slyšela jsem na schůzi Mikroregionu Střední Polabí, že se bude Svazek obcí Cidlina
rušit.
M. Kožíšek: Svazku se musí doplatit závazek kanalizace.
Ing. Hamrník: Proč je stále zástupcem v Nykosu Ing. Habásková?
M. Kožíšek: Ještě asi neproběhla volba nových zástupců.
B. Jiránek: Dávám návrh zahrnout do programu příštího zasedání ZO výměnu zástupců.
Bc. Král: Já jsem na to již myslel. Má se konat valná hromada Svazku obcí Cidlina. V příštím
zastupitelstvu budu navrhovat, aby Libice ze svazku vystoupila.
Ing. Hamrník: A co v Nykosu? Nykos nám bude dál vyvážet odpad?
Bc. Král: Smlouva je platná. Dělali jsme audit, Nykos vychází nejlevněji.
Ing. Hamrník: Vyvážení od TS Poděbrady vychází levněji.
MUDr. Luxemburk: Budeme volit někoho jiného do Nykosu?
Bc. Král: Ano, na příštím zasedání ZO. Budu iniciovat toto jednání v radě.
B. Jiránek: Dávám návrh, aby byl příští návrh rozpočtu a rozpočtového opatření předkládán
pouze v paragrafovém znění.
Návrh usnesení č. 47/6/14: Návrh rozpočtu a rozpočtového opatření bude předkládáno
zastupitelstvu obce pouze v paragrafovém znění.
Hlasování přítomno: 15 pro: 10 proti: 4 zdržel se: 1
Usnesení č. 47/6/14 bylo přijato
Dále proběhla diskuse k návrhu sdružení Nezávislých pro Libici n.C., aby nebyly poplatky za
odpad od občanů trvale hlášených v obci vybírány.
Starostka: Máte ještě někdo nějaký dotaz?
Ing. Hamrník: Uveďte členy komisí.
Starostka: Členy Komise životního prostředí jsou Ing. Soukupová ( předsedkyně ), RNDr.
J. Kulich, M. Soókyová, Petr Volejník. Členy Kulturní komise jsou P. Hliněná ( předsedkyně),
Mgr. L. Králová, K. Růžičková, M. Čejka, J. Vojtíšková, J. Teslíková, Ing. K. Soukupová.

BOD 10: Závěr
Zasedání ZO ukončeno v ve 21.22 hod.
Zapisovatelka: Kamila Růžičková ………………………………………………
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Ověřovatelé: Iveta Myšková ……………………………………………………..
Petr Volejník ……………………………………………………..

Jaroslava Vojtíšková
Starostka obce

-
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