usnesení ze zusedúní
zastupitelstva městyse

Liblín

dne 11. 11.2014

Usnesení č. 20/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Hlavsu aYáclava Peterku
a zapisovatelem Ester Lalákovou.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usneseni č. 21/2014

Liblín schvaluj e následuj ícíplo gram zase ďání
ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Úpravarozpočtu
4. Prodej části pozemku s p. č. I794lI v k. ú. Liblín
5. Darovací smlouvy - MŠKozojedy
6. Stanovení určenéhozastupitele jako zástupce pro uzemnípIán
]. Podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje z programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2015 na Liblínskéslavnosti (dodatečný bod
programu)
8. Smlouva o zíízeníslužebnosti inženýrských sítí- Jaroslav Bech (dodatečný
bo<i programu)
9, Darovací smlouva * Jaroslav Sklenrář (dodatečný bod programu)
10. Stanovisko pro územnísouhlas - nový pavilon DSS Liblín (dodatečný bod
programu)
i 1. Souhlas se stavbou - rekonstrukce č. p. 17 (dodatečný bod programu)
12. Pověření místostarostky vedením bytového hospodářství (dodatečný bod
programu)
i3. Diskuze

Zastupitel stvo mě stys e

1. Volba

Pro

7,

proti

0, zcJrželi se 0.

Usnesení č. 22/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluj e rozpočtové opatření č. 5 l 20l 4.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Usneseni č. 23/20l4
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje prodej části pozemku
stanovenou znalcem.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

s

p. č. l794ll za odhadní cenu

Usnesení č. 24/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje poskytnutí daru MŠKozojedy. a to
včetně folií, a to za nákupní cenu do i 000,00 Kč.

Pro

7,

proti

1

ks laminovačky

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 25/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín stanowje paní Pavlínu Liškovou jako zástupce pro územní
pl{án.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 26/2014
Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 27/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje uzavŤení smlouly o zŤízeníslužebnosti inženýrských
sítís panem Jaroslavem Bechem na p. č. l794l1v k. ú. Liblín a pověřuje starostku podpisem
smlour,y.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 28/2014

!

Zastupitelstvo městyse Liblín neschvaluje poskýnutí finančníhodaru ve ÝYši i 000,00 Kč na
činnost spolku pro ochranu přírodní rezeryace a hradu Krašov.

Pro ], proti 5, zdrželi se ].

Usnesení č. 29/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín souhlasí se stavbou nového pavilonu DSS Liblín, umístěním
dešťovékanalízace na p. č. I794lI v k. ú. Liblín a napojení na stávající místníkomunikaci.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 30/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín souhlasí s projektem ,,Stavební úpravy, přístavba a nástavba
klubu - pokoje pro ubytování - Liblín ě. p. 17".

Pro

7,

proíi 0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 31/2014
Zastupitelstvo městyse pověřuje místostarostku paní Pavlínu Liškovou vedením býového
hospodařství.

Pro

V

7,

proti 0, zdrželi se

0.

Liblíně dne 17. 11.2014

Zapisovatel : Ester Laláková

Ověřil:
Jaroslav Hlavsa dne l 8. II.2014

Václav Peterka dne 18. II.2014

Ester Laláková
starostka

