usnesení ze zasedání
zas íup iíe Is tv a městy s e Lib

lín

dne 10. 12. 2021

Návrh usnesení č. 1l8l202l
ZastuPitelstvo městyse Liblín určuje ověřovateli paní Milenu Spumou
a zapisov atelem Ester Lipertovou.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

a

pana Vladislava Kratochvíla

0.

Usnesení č. 118/2021 bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. 11912021
zastupitelstvo městyse Liblín zařazuje do programu tyto dodateěné body:
l. Rozpočtovéopatření č. 6
2, Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. ry-12-0016541lyBl001
3. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu
4. Smlouva o dílo - HZS PK
5. Pachtovní smlouva - Adam Spumý

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 1l9/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 12012021
^ZastuPitelstvo městyse Liblín schvaluje navržený program zasedánizastupitelstva:
1, Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočet narok2022
4. Inventarizace majetku za rok 202l
5. Rozpočtovéopatření č. 6 (dodatečný bod programu)
6. Smlouva o zÍizenívěcného břemene-služebnosti č. N-12-00l654I/VBl001 (dodatečný bod
programu)
7. Dodatek Č.15 ke Smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu (dodatečný bod
programu)
8. Smlouva o dílo -HZS PK (dodatečný bod programu)
9. Pachtovní smlouva - Adam Spurný (dodatečný bod programu)
10. Diskuze

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0,

Usnesení č. l20/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 121

12021

Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje schodkoqý rozpočet na rok 2022 na závazné ukazatele paragraťy s
celkoqými příjmy 16495400 Kč, scelkovými výdaji ve výši 19741 000 Kč a financováním ve qýši
3 245 600 Kč, viz příloha č. 1.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0,

Usnesení č, 121/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení ó. 12212021
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje provedení inventarizace za rok 202l ajmenování inventarizaění
komise ve složení:předseda - Pavlína Štepankova,členové- Milena Spurná, Václav Peterka, Vladislav
Kratochvíl, Jaroslav Hlavsa a Pavel Hlavsa.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 122/2021 bylo schvóleno.

Návrh usnesení č. t23l202l
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje úpravu rozpoětu č. 6, kteqý tvoří přílohu č. 2, tohoto zápisu.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 123/2021 bylo schvúleno.

Návrh usnesení č. t24l2021
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje Smlouvou o zřízeni věcného břemene č. IV-12-00t654lNBl001 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 124/2021 bylo schvóleno.

Návrh usnesení é. 12512021
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o odvozu a odstranění tuhého
komunálního odpadu s ťtrmou SUEZ CZ a. s. a pověřuje starostku jeho podpisem.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 125/2021 bylo schvdleno.

Návrh usnesení č. 12612021
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje smlouvu o dílo s ČR - Hasiěský záchtanrtý sbor Plzeňského kraje na
provádění kontrol, servisu apozáraéních oprav dýchacích přístrojůa pověřuje starostku jejím podpisem.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení ě. 126/2021 bylo schvóleno.

Návrh usnesení č. 127 l202l
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje pachtovní smlouvu s Adamem Spurn;im na p. č. 102lí2;26]13;368
5l5l2 a 520128 v k. ú. Liblín za cenu 3.000,00 Kč/halrok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. l27/2021 bylo schváleno.

V Liblíně dne

14.

12.202I

Zap sala: Lipertová Ester

Ověřil:

Milena Spurná dne 14. 12.2021
Vladislav Kratochvíl dne 14. 12.202I
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