Usnesení č. 18/2017 Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 19. dubna 2017 od 18 hodin
v Hasičské zbrojnici v Jivanech
___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Libuň
I.

SCHVALUJE

1. Navržený rozpočet na rok 2017 se všemi investičními i neinvestičními akcemi, uveřejněný dle
závazných ukazatelů – paragrafů ve výši Kč 12 566 225,-- jako schodkový (byl zapojen přebytek
z roku 2016)
2. Poskytnutí příspěvků a dotací a uzavření smluv s těmito subjekty:
a) SDH Libuň – na činnost ve výši Kč 40 000,-b) TJ SOKOL LIBUŇ z.s.- na činnost ve výši Kč 40 000,-c) Obecně prospěšná společnost Spokojený domov ve výši Kč 20 000,-d) Myslivecký spolek Lověna Libuň na činnost ve výši Kč 20 000,-e) Paměť Českého ráje, z.s. na činnost ve výši Kč 1 500,-f) Motorsport Libuň z.s. na činnost ve výši Kč 15 000,-g) Obec Dětenice na realizaci projektu s názvem Provoz letního vlaku v roce 2017
ve výši Kč 4 000,-h) Mikroregion Český ráj na provoz letních turistických autobusů ve výši Kč 6 000,-i) Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve výši Kč 15 000,-3. Přijetí neinvestiční dotace příspěvkovou organizací obce, Základní školou, Libuň, okres Jičín
ve výši Kč 200 227,20 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a
sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů
4. oznámení a vyhlášení veřejné sbírky obcí Libuň podle ustanovení § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to pokladničkami
v počtu 5 kusů na dobu určitou od 14.5.2017 do 16.5.2017 za účelem umožnění rehabilitace a
léčby handicapovaného dítěte Dominika Ševců

II.

POVĚŘUJE

-

starostku obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených
a realizací bodů z tohoto usnesení vyplývajících
ředitelku Základní školy v Libuni zajištěním distribuce obědů pro seniory

-

III.
BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o hospodaření od 22.2.2017 do 18.4.2017

-

Renata Kozáková
místostarostka

Helena Červová
starostka obce

vyvěšeno 20.4.2017

svěšeno 6.5.2017
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