Zápis č.l 12010
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libošovice konaného dne 4.2.2010 v zasedací
místnosti obecního úřadu v Libošovicích.
Přítomni: Ort Josef, Svoboda Vít, Taneček Michal, Tyrychtrová Jana, Ševr Jan, Stoklasa
Martin Blažek Jaroslav.
Program:

II Zahájení
21 Jmenování ověřovatelů zápisu
31 Seznámení s programem
41 Kontrola usnesení z minulého zasedání
51 Rozpočet na rok 2010
61 Inventury
71 Dotace na rok 2010
81 Odpadové hospodářství
91 Různé
101 U snesení
III Závěr

1. Starosta obce Josef Ort přivítal přítomné a zahájil schůzi. Je přítomno 7 z 9
zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášenishopné.
2. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu pan Svoboda Vít a Stoklasa Martin.
3. Starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednáni a program byl
schválen.
4. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 17.12.2009
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet je pro
letošni rok schodkový v částkách: výdaje: 6. 179.920,-Kč, příjmy: 5.922.920,-Kč.
Rozpočet bude vyvěšen od 5.2.2010 ve vývěskách všech obcí po dobu 15-ti dnů a
na stránkách obce. Zastupitelstvo odsouhlasilo všemi hlasy návrh na vyvěšení
rozpočtu.
6. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy provedené inventury za rok 2009.
7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s podanými žádostmi na dotace na letošní rok. Jedná
se o dotace na cesty na Dehetník a do Dolců ve výši 1.200.000,-Kč podaná přes
Mikroregion Český Ráj, veřejné osvětlení Dobšice-Meziluží a Malechovice také
přes Mikroregion, cesta Dobšice a Podkost přes POV ve výši 600.000 -Kč.
8. Starosta seznámil zastupitelstvo s odpadovým hospodářstvím na letošní rok. Ceny
se pro letošní neměnní.
9. Různé

a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním ohledně cesty na Rytířově Lhotě
k nemovitosti č.p. 3 v k.ú. Rytířova Lhota - dohoda mezi manželi Jemelíkovými
paní Karáskovou paní Pažoutovou a obcí. Bude sepsána nájemní smlouva a
zapsána služebnost na katastrálnim úřadě v Jičíně
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s kolaudací místní komunikace č. 270/19 u
hřbitova, která proběhla dne 28.1.2010. Kolaudace proběhla v pořádku.

10. U SNE SEN
4.2.2010.

Í ze schůze obecniho zastupitelstva obce Libošovice ze dne

Zastupitelstvo odsouWasilo :
všemi hlasy s návrhem rozpočtu na rok 2010
všemi hlasy s provedenými inventurami za rok 2009
všemi hlasy s podanými žádostmi na dotace rok 2010

Schůze ukončena ve 19.30).h~din
Zapsala: Loumová

cmr 4.2.2010

H

Ověřovatelé: Svoboda Vít a Stoklasa Martin

