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Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152
zsxa6xn

Zápis číslo 4 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 15. května 2013
přítomní: pan Otto Tasler, pan Mgr. Milan Frýba, pan Luděk Hlava,
pan Martin Hynek, pan Jan Macoun pan Jaroslav Kubinec
omluveni: pan Vladimír Švába
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v 20:35 hod.
za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Volba zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Projednání a schválení programu dětského dne
5. Rozdělení jednotlivých úkolů na zajištění programu dětského dne
6. Informace o hospodaření obce
7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
8. Projednání a schválení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
9. Projednání opravy místnosti Hasičské zbrojnice
10. Informace o dotaci na výměnu oken v MTŠ
11. Vyjádření ke studii protipovodňová opatření Mikroregionu Hustířanka
12. Schválení převodu pozemků do vlastnictví obce p.p.č 633, 640 díl 2, 641 díl 2
ve zjednodušené evidenci
13. Různé
13/1 Další pracovník na veřejně prospěšné práce
13/2 Zakoupení křovinořezu
13/3 Kasalovi – úprava jasanu a lípy
13/4 Žádost pana Fígla - příspěvek na odvodnění
13/5 Nákup lavic a stolů 6 souprav
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13/6 Oprava kabin, WC, místnost rozhodčí, tenis - natření konstrukcí, oprava
drátu na oplocení, nátěr chatky
hlasování: 6 pro
0 proti
Program jednání byl schválen.
1.

0 se zdrželo

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Luděk Hlava a pan Martin Hynek
hlasování:
6 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Mgr. Milan Frýba
hlasování:
6 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 3.4.2013

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna bezezbytku.
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 3.4.2013 na vědomí.
4.

Projednání a schválení programu dětského dne

Program bude tradiční: Mažoretky, závody na kolech, soutěže dětí, návštěva z oblak, seskok
výsadkáře, policie ČR, kynologické ukázky, poslušnost, obrana, jízda v kočáře.
5.

Rozdělení jednotlivých úkolů na zajištění programu dětského dne

Ceny pro děti dle rozpočtu.
Střelnice na lízátka: pan Luděk Hlava, pan Jaroslav Kubinec
Kola: Lucie Křesťanová, Robert Křesťan, Míla Beranová
Malba kresba: Eva Štětinová,
Ostatní disciplíny budou upřesněny na místě.
Pokladna: František Lejsek - odpoledne; Martin Hynek, Otto Tasler - večer – pořadatelé
Obsluha stánků: manželé Eva a Roman Rezkovi, paní Věra Černá, paní Irena Taslerová, pan Šorma.
Živá hudba: Miroslav Chytráček
Byl vznesen návrh, aby se zastupitelstvo usneslo na vstupném pro večerní zábavu s živou hudbou
v rámci programu dětského dne ve výši Kč 40,-- na osobu.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
6.

0 proti

0 se zdrželo

Informace o hospodaření obce
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Zastupitelstvo projednalo zápis finančního výboru ze dne 29.4.2013, informace o hospodaření obce do
31.3.2013 a údaje o rozpočtových opatření č. 1/2013 a 2/2013, která schválil starosta obce.
Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování nákladů na stočné za rok 2012 a vzalo předložené údaje na
vědomí.
7.

Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-122003342/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., a to na zřízení a provozování inženýrské sítě na p. p. č.
725/1, 47 a st. 106 v k. ú. Libotov, které dosud nebylo zapsáno na katastru nemovitostí.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
8.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-211144/1 na akci „Libotov vvnn čp. 60,
provozovna Janečková“ na p. p. č. 725/1 v k. ú. Libotov se společností ČEZ Distribuce, a. s.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

Starosta zároveň informoval přítomné, že v souvislosti s touto stavbou dal společnosti ČEZ souhlas se
zvláštním užíváním komunikace na ppč. 47, 725/1 a 725/5 v k. ú. Libotov.
9.

Projednání opravy místnosti Hasičské zbrojnice

Starosta SDH podal žádost o snížení stropu a vymalování místnosti v hasičárně.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo schválilo snížení stropu v klubovně hasičské zbrojnice a její
vymalování.
hlasování: 6 pro
Návrh byl schválen
10.

0 proti

0 se zdrželo

Informace o dotaci na výměnu oken v MTŠ

Naše žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na výměnu
oken v MtŠ nebyla úspěšná. ZO pověřilo starostu oslovením firem k podání cenových nabídek na
výměnu velkých oken a na příští schůzi bude jednáno o tom, zda se výměna oken odsune na příští rok
a znovu bude požádáno o dotaci, nebo bude část výměny provedena již letos z prostředku obce s tím,
že potom již nebudeme moci o dotaci na tuto akci požádat.
11.

Vyjádření ke studii protipovodňová opatření Mikroregionu Hustířanka

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhy studie protipovodňových opatření mikroregionu Hustířanka,
vzalo je na vědomí.
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Byl předložen návrh, aby zastupitelstvo schválilo, že nemá námitek se zábory dotčených pozemků
(viz. níže) v rámci protipovodňových opatření Mikroregionu Hustířanka:
Přírodně blízká úprava a obnova retenčního prostoru
Par.č.
18/3
18/4
754/1

DRUH
ostatní plocha
-OP
- OP

výměra
252 m2
137 m2
489 m2

zábor

50

m2
m2
75
m2
10

Revitalizace POTOČNÍHO KORIDORU
113
-OP
1273 m2
105/2 -VP
195 m2
105/3 -VP
52 m2
114/1 ttp
442 m2
114/2 ttp
762 m2
115/1 OP
1157 m2
115/2 OP
740 m2
755/15 OP
186 m2
755/16 OP
404 m2
755/9 OP
3409 m2
Přírodně blízká úprava vodního toku, sanace strže
742/1 OP
1210 m2
730/1 OP
2648 m2
74/6 ttp
270 m2
Provedení vody přes sportovní areál
922
ttp
1726 m2

hlasování: 6 pro 0 proti
Návrh byl schválen
12.

925

m2
m2
52
m2
95
m2
90
m2
410
m2
435
m2
186
m2
155
m2
30
m2
185

25

m2
m2
30
m2
100

35

m2

0 se zdrželo

Schválení převodu pozemků do vlastnictví obce p.p.č 633, 640 díl 2, 641 díl 2 ve
zjednodušené evidenci

Pozemky p.p.č 633, 640 díl 2, 641 díl 2 ve zjednodušené evidenci v k. ú. Libotov byly obci
bezúplatně převedeny v říjnu 2012. Dodatečně však bylo zjištěno, že převod těchto pozemků do
majetku obce nebyl dosud schválen, a proto je třeba tak učinit dodatečně.
Byl předložen návrh, aby zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 633, 640 díl 2
a 641 díl 2 ve ZE v k. ú. Libotov do vlastnictví obce od Státního pozemkového úřadu.
hlasování: 6 pro
Návrh byl schválen.
13.

0 proti

0 se zdrželo

Různé

13.1. Další pracovník na veřejně prospěšné práce
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností podat na Úřad práce ČR žádost o poskytnutí příspěvku na
vytvoření dalšího pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.
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Starosta obce předložil k hlasování návrh, aby byla podána žádosti o poskytnutí příspěvku na dalšího
pracovníka.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen

proti 0

0 se zdrželo

13.2. Zakoupení křovinořezu
Starosta obce předložil ke schválení návrh na schválení nákupu křovinořezu.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen

proti 0

0 se zdrželo

13.3. Kasalovi – úprava jasanu a lípy
Zastupitelstvo projednalo problematiku stromů a navrhlo provést prořezávku jasanu a lípy a pověřit
starostu obce, aby zjistil možnost prořezání jasanu a lípy - respektive oslovil firmy, které mají
k takovým pracím oprávnění a hlavně zjistil dobu, kdy se mohou uvedené stromy prořezávat. Pokud
bude stanovena doba vegetačního klidu, uskuteční se prořezávka až v tomto období.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen

proti 0

0 se zdrželo

13.4. Žádost pana Fígla - příspěvek na odvodnění
Pan Flígl si stěžoval na zaplavování kůlny při dešti a požádal o příspěvek na odvodnění.
ZO navrhlo, aby pan Flígl nejprve předložil rozpočet na vybudování kanálu podél komunikace. Na
základě tohoto rozpočtu rozhodne zastupitelstvo na příštím jednání o výši případného příspěvku.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen
13.5.

proti 0

0 se zdrželo

Nákup lavic a stolů 6 souprav

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo nákup šesti souprav stolů a lavic.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen

proti 0

0 se zdrželo

13.6. Oprava kabin, WC, místnost rozhodčí, tenis - natření konstrukcí, oprava drátu na
oplocení, nátěr chatky
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo odsouhlasilo provedení opravy kabin, WC, místnosti pro rozhodčí,
natření konstrukcí pro tenis, opravy drátu na oplocení a nátěr chatky.
hlasování:
6 pro
návrh byl schválen

proti 0

0 se zdrželo

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 15. května 2013
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4/1

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na schválení programu jednání, na ověřovatelích
zápisu: pan Luděk Hlava a pan Martin Hynek a na zapisovateli: Mgr. Milan Frýba.

4/2

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na vstupném pro večerní zábavu s živou hudbou
v rámci programu dětského dne ve výši Kč 40,-- na osobu.

4/3

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-122003342/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., a to na zřízení a provozování inženýrské sítě na
p. p. č. 725/1, 47 a st. 106 v k. ú. Libotov.

4/4

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-211144/1 na akci „Libotov vvnn
čp. 60, provozovna Janečková“ na p. p. č. 725/1 v k. ú. Libotov se společností ČEZ Distribuce,
a. s.

4/5

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo snížení stropu v klubovně hasičské zbrojnice a její
vymalování.

4/6

Zastupitelstvo šesti hlasy schválilo, že nemá námitek se zábory dotčených pozemků (viz. níže)

v rámci protipovodňových opatření Mikroregionu Hustířanka:
Přírodně blízká úprava a obnova retenčního prostoru
Par. č. DRUH
18/3 ostatní plocha
18/4 -OP
754/1 - OP

výměra
252 m2
137 m2
489 m2

zábor

Revitalizace POTOČNÍHO KORIDORU
113
-OP
1273 m2
105/2 -VP
195 m2
105/3 -VP
52 m2
114/1 ttp
442 m2
114/2 ttp
762 m2
115/1 OP
1157 m2
115/2 OP
740 m2
755/15 OP
186 m2
755/16 OP
404 m2
755/9 OP
3409 m2
Přírodně blízká úprava vodního toku, sanace strže
742/1 OP
1210 m2
730/1 OP
2648 m2
74/6 ttp
270 m2
Provedení vody přes sportovní areál
922
ttp
1726 m2
4/7

50

m2
m2
75
m2
10

925

m2
m2
52
m2
95
m2
90
m2
410
m2
435
m2
186
m2
155
m2
30
m2
185

25

m2
m2
30
m2
100

35

m2

Zastupitelstvo šesti hlasy schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 633, 640 díl 2 a 641 díl 2 ve

ZE v k. ú. Libotov od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce.
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4/8

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo podání žádosti na Úřad práce ČR o poskytnutí
příspěvku na vytvoření dalšího pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.

4/9

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo nákup křovinořezu.

4/10

Zastupitelstvo se šesti hlasy usneslo na tom, provést prořezávku jasanu a lípy a zároveň
pověřilo starostu obce, aby zjistil možnost prořezání jasanu a lípy - respektive oslovil firmy,
které mají k takovým pracím oprávnění a hlavně zjistil dobu, kdy se mohou uvedené stromy
prořezávat. Pokud bude stanovena doba vegetačního klidu, uskuteční se prořezávka až v tomto
období.

4/11

Zastupitelstvo šesti hlasy schválilo nákup lavic a stopů 6 souprav

4/12

Zastupitelstvo šesti hlasy odsouhlasilo provedení opravy kabin, WC, místnosti pro rozhodčí,
natření konstrukcí pro tenis, opravy drátu na oplocení a nátěr chatky.

4/13

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, aby pan Flígl nejprve předložil rozpočet na
vybudování kanálu podél komunikace za účelem odvodnění své kůlny. Na základě tohoto
rozpočtu rozhodne zastupitelstvo na příštím jednání o výši případného příspěvku na tyto práce.

V Libotově 15.5. 2013

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu: Luděk Hlava
Martin Hynek

OttoTasler
starosta obce

............................................
….........................................
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