Usnesení ze

zasíupitelstýa
dne 14. 12.

Usnesení č. 20l8-39

Zastupitelstvo městyse
a zapisovatelem Ester

Pro

6,

proti

0,

Liblín určuje ověřovateli

Milenu Spurnou

Lalákovou.

zdrželi se

a

pana Pavla Hlavsu

0.

Usnesení č. 2018-40
Zastupitelstvo městyse Liblin zaŤazlje do plogramu t}.to

1. OZY ě. ll20l8 o poplatku za komunální odpad
2 . Zvýšenípoplatku za stočnén a rok 20t9
3. Rozpočtovéopatření č. 4
4, Částečnádemolice objektu ě.p. 67 - mezideponie

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č, 2018-41
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje navržerrý progťan] zase dání ZaStupitelstVa:

1. Volba

ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočet na rok 2019
4. Nájemní smlouvy - bytový dům ě. p.47 a72
5. Darovací smlouva - obec Kozojedy
6. Inventarizace majetku
7. Dohody o provedení práce - zastupitelů městyse
8. OZY ě. Il2018 o poplatku za komunální odpad (dodatečný bod programu)
9. Zvýšenípoplatku za stočnéna rok 2019 (dodatečný bod programu)
l0. Rozpočtovéopatření č. 4 (dodatečný bod programu)
11. Částečnádemolice objektu č.p.67 - mezideponie (dodatečný bod programu)
12. Diskuze

2.
3.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-42

Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 la závazné ukazatele
paragrafy jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji ve výši 9 339 tis, Kč, viz příloha ě. 1.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-43

Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu na byt v
Korschinskou, ato od 1,1.2019 do 3I.I2.20I9.
Prtl

6,

proti

0.

zdrželi se

s č.p. 72, a to na byt č. 1 s pani Renatou

0.

Usnesení č. 20l 8-44

Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu na byt
Stanislavem Liškou, ato od 1,1.2019 do 31.12.2019,

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

domě s č.p. 47, a to na b}t č. 1

s panem

0.

Usnesení č. 2018-45

Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu na byt
Jaroslavem Divišem, a to od 1.1.2019 do 3I.12.2019.

.-.Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

domě s č,p. 47, a to na b}t

č.2 s panem

0,

Usnesení č. 2018-46
Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu
Janou Rádlovou, a to od 1.1.2019 d,o 3I.I2.20l9.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

domě s č.p. 47, a to na byt

č.3 s

paní

0.

Usnesení č. 2018-47
Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu na byt
Michalem Businským, a to od 1 .1 .2019 do 31 .12,2019,

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

domě s č.p. 47, a to na byt

č.4 s panem

y domě s č,p. 47, a to na byt

č. 5 s panem

0.

(Jsnesení č, 2018-48

Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouw na bl,t
Michalem Fidlerem, a to od |.í.2019 do 3 I.12.20I9.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Ilsnesení ě. 2018-49
Zastupitelstvo městyse schvaluje nájemní smlouvu na byt v dPmě s č.p. 47, a to na by,t č. 6 s paní Martinou
Peterkovou, ato od 1.1.2019 do 31.12.20|9.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-50
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření darovací smlouvy
ve výši 30.000,00 Kč a pověřuje starostku j ej ím podpisem.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

obcí Kozojedy na provoz ZŠa MŠKozojedy

0.

Usnesení č. 20l8-51

Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje provedení i
komise ve složení:předseda - Pavlína Štěpanková,
Kratochvíl, Jaroslav Hlavsa a Pavel Hlavsa,

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

za rok 2018 a jmenování inventarizaění
Milena Spurrrá, Václav Pelerka, Vladislav

0,

Usnesení č. 2018-52
--

Zastupitelstvo městyse Liblín vyslovuje souhlas s
písm. p), zákona 12812000 Sb. o obcích mezi
Jaroslavem Hlavsou a vladislavem kratochvilem.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

Dohod o provedení práce dle § 84, odst. 2,

Liblín a zastupiteli: Pavlínou Štěpánkovou,

0.

Usnesení č, 20I8-53

Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Obecně závaznou
komunální odpad.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

městyse Liblín č. 112018 o poplatku za

0.

Usnesení č. 2018-54
19 a stanovuje t).to sazby poplatku stoěného:
kalkulaci stočnéhona rok
27,00 Kě / m3; paušální částku 748,00 Kč / os / rok nebo 74,00 Kč / rekreačníobjekt / rok. Ceny jsou
platné od 1. I.2019.

.-. Zastupitelstvo městyse schvaluje

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 20l8-S5
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje úpravu rozpočtu č. 4,

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0,

tvoří přílohu č. 2, tohoto zápisu.

Usnesení č. 2018-56
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje mezideponii
v Liblíně na p.č. 508 v k. ú. Liblín.

Pro

6,

proti

V Liblině

0,

dne

zdrželi se

2I.

materiálu po demolici obiektu č. p. 67

0,

12. 2018

Zapsala: Lalráková E.

Milena Spumá dne 21. 12. 2018
Pavel Hlavsa dne 2l . l 2. 20 l 8

l/l
w/L/-

