us nes ení ze zasedóní zast

obce

upitelstva

Liblín

dne 14. 1. 20I4

Usnesení č. 1/2014

ZO ustanovilo ověřovateli zápisu paní Novákovou Olgu apanalng. Kroce Miloslava.
Pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/2014

ZO

s

chv álil o pro gram zas e džnízastup ite l stva

:

1. Volba

ověřovatelů zápísu
Schválení programu
Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtůu akce opŽp č. 11097736
4. Žádosto dotaci z MMR ČR- qlrtuuba podporovaných bytů v budově čp.47
5. Žádosto dotaci z Plzeňského kraje - veiejné osvětlení v Liblíně _ technické zhodnocení a
nová ýstavba- 2. Čast n. Etapy
6. Žádosto dotaci z Plzeňského t<rále -uzemníplán
7. Odměňování členůzastupitelstva po 1. 1.2014
8. Zám& prodeje pozemku s p. č. 203l12
9. Nájem byu č. 2 v č.p.72 (dodatečný bod programu)
10. Diskuze

2.
3.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 3/2014

ZO schválilo uzavření Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtůu akce opžp č. 11097736.
,-Pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č.4/2014

ZO schválilo
Pro

6, proti

záměr podání žádosti o dotaci z

0,

zdrželi se

MMR čR - q;stavba podporovaných bytů v

ě.p. 47

.

0.

Usnesení č. 5/2014

ZO schválilo záměr Podání Žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na veřejné osvětlení v Liblíně _ technické

zhodnocení a novávýstavba.- 2. část II. etapy.

Pro

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 6/2014

ZO schválilo
Pro

6,

zámér podrání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje naúzemníplán.

proti 0, zdrželi se

0.

Usnesení č.7/2014

ZO schválilo odměňování zastupitelstva obce Liblín dle platného naíízenívlády ě.3712003 Sb.,
I. I.2014.

Pro

6,

proti 0, zdrželi se

§

2, ato od

0,

Usnesení č. 8/2014

ZO schválilo
Pro

6,

zátm& prodeje pozemku s p. č. 203ll2.

proti 0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 9/2014

ZO sc|tválilo Uzavření nájemních smluv s panem Kratochvílem, a to na dobu určitou tj. od
31. 5. 2014 za nájemné 1,- Kč a na dobu neurčitou od 1. 6. 2014 zanájemné 2 324,-Kč
,

Pro

ý

6,

proti

0,

zdrželi se

0.

riur"ědne21. I.2014
Zapsala: Laltáková E.

Ověřil:

?r*U

§

Ester Laláková
starostka

1. 2. 2014 do

