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USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Libyně
konaného dne 11. 5. 2022

Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu:

Hájková Věra
Suchý Petr

Zastupitelstvo obce:
235) schvaluje program 20. zasedání ZO
236) schvaluje bez výhrad závěrečný účet Obce Vysoká Libyně za rok 2021
237) schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce, účetní závěrku za rok 2021
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021
238) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí z. s. na rok 2022 ve
výši 2000,- Kč
239) schvaluje uzavření smlouvy a poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 ve výši 9 592,- Kč
240) schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,- Kč z dotačního titulu PSOV PK Oprava
přísálí a šatny v budově kulturního domu
241) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí produktu 101-0010 WWW stránkyRoční provoz – firma Galileo Corporation s.r.o. za cenu 7 640,- Kč bez DPH za
rok
242) schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci za cenu ve 12 000,- Kč
včetně dopravy s Kapelou Nýřanka, Tlučná
243) schvaluje provedení opravy hřbitovní zdi panem Miroslavem Václavíkem za
cenu 62 000,- Kč
244) vydává Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Vysoká
Libyně
245) vypovídá návrh č. 9332852494 Generali Česká pojišťovna – pojištění majetku
obce, a to ke konci pojistného období
246) vypovídá plnou moc pojišťovacímu makléři v oblasti pojišťovnictví OK Group
a. s.
247) uděluje plnou moc společnosti ARC FIN s. r. o. k právnímu jednání ve věci
smluvního a povinně smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Obce Vysoká
Libyně
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248) vybírá pojišťovnu Kooperativa Vienna Insurance jako pojistitele majetku a
odpovědnosti Obce Vysoká Libyně. Celkové roční pojistné po slevě za smlouvu
činí 47 086,- Kč.
249) neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR – Klubu Radost
250) schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup AS-DEHYDRÁTORU
251) schvaluje uzavření smluv o odvádění odpadních vod s majiteli připojených
nemovitostí
252) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na hospodu ve Vysoké
Libyni č. p. 62 s p. Gerdovou Lucií
253) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 Obce Vysoká Libyně
254) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pozemku p. č. 1225/17 ostatní plocha o
výměře 1433 m2 s p. Jankem Františkem za cenu 1,- Kč ročně splatné vždy
dopředu nejpozději do každého 15. října kalendářního roku
255) schvaluje provedení výběrového řízení pro dotační titul Oprava přísálí a šatny
kulturního domu firmou Mazeppa
256) schvaluje nákup zahradního traktoru značky Stiga

42) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Vysoká Libyně za rok 2021
43) bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Obce Vysoká Libyně za rok
2021
44) bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Obce Vysoká Libyně
45) bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu Podpora
stability obnovy venkova Plzeňského kraje 2022
46) bere na vědomí stanovení výše stočného pro období 11/21-11/22 – 45,81 Kč za
1 m3 bez DPH

………………………………
Jitka Krivošová, DiS.
starostka obce

..………………………………
Anna Ježková
místostarostka obce

