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Zápis číslo 5 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 12. června 2013
přítomní:
Macoun .

pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava , pan Vladimír Švába, pan Martin Hynek, pan Jan

omluveni: pan Jaroslav Kubinec, pan Mgr. Milan Frýba
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v 20:45 hod.
za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Projednání a schválení závěrečného účtu obce
Informace o opravě kaple Panny Marie Sedmibolestné
Oprava opěrné zdi u kaple
Různé
hlasování: 5 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:
5 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Vladimír Švába a Otto Tasler

1

hlasování:
5 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 15.5.2013

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna beze zbytku.
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 15. 5. 2013 na vědomí.
4.
Projednání a schválení závěrečného účtu obce
Starosta obce přednesl závěrečný účet obce přítomným zastupitelům. Součástí závěrečného účtu je
závěrečná zpráva o hospodaření obce a zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Libotov
za rok 2012. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet bez výhrad.
hlasování :

5.

5 pro

0 proti

0 se zdrželo

Informace o opravě kaple Panny Marie Sedmibolestné

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se sdělením Římskokatolického děkanství o pokračování
opravy kaple a žádostí o pomoc při realizaci. V tomto roce bude provedeno odvodnění kaple , oprava
vstupních dveří a oprava elektriky. Starosta obce navrhl přispět darem 2 500 Kč na opravu
elektroinstalace kaple. ZO návrh schválilo a pověřilo starostu uzavřením darovací smlouvy.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.
6.

0 proti

0 se zdrželo

Oprava opěrné zdi u kaple

Zastupitelstvo projednalo nutnost opravy opěrné zdi před kaplí, která je v majetku obce a stojí na
obecním pozemku. ZO pověřilo starostu oslovením stavebních firem a zpracováním finančního
rozpočtu.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

7. Různé
a). Mgr. Filip Kraus seznámil přítomné s organizací volejbalového turnaje o „Pohár obce Libotova“
konaného dne 15. 6. 2013. Zároveň požádal o pomoc při stavbě přístřešků a o zakoupení cen pro
účastníky turnaje ve výši do 2000 Kč z prostředků obce .
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo
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b). Mgr. Filip Kraus seznámil přítomné s programem konání oslav k 40.výročí založení klubu FC
Libotov. Představil plán parkovacích ploch v obci. ZO důkladně zvážilo možnost parkování na
jednotlivých pozemcích , dle předložených mapových podkladů. ZO nabídlo , některé další možnosti
parkování na obecních pozemcích

c). Starosta obce navrhl nákup dalších 10 setů lavic za cenu do 17000 Kč ( 2 lavice a stůl) , tak aby
sety stačili do obou stanů 6 x 12 m.

hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo

d). Starosta obce seznámil přítomné s vyjádřením Státního pozemkového úřadu SPU 217428/2013
o bezúplatném převodu pozemku 74/4. Zbývající část pozemku se dle územního plánu nachází ve
funkční ploše veřejné zeleně, tato část splňuje podmínky pro bezúplatný převod. Části v ploše sportu
a aktivní rekreace zákon převod neumožňuje a je nutné je geometrickým plánem oddělit. Před
oddělením pozemku je nutný souhlas stavebního úřadu. ZO schvaluje provedení oddělení plochy
veřejné zeleně geometrickým plánem.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo

e). Starosta seznámil přítomné s dopisem, který se týká majetkoprávního narovnání budovy
trafostanice na st.par.č.100 na LV č.10001. ČEZ a.s. distribuce nám navrhuje, zda jsme formou
notářského zápisu ochotni uznat vlastnictví budovy ve prospěch ČEZ a.s. ZO navrhlo a schválilo
záměr prodeje st. par. č.100 v k.ú. Libotov na LV 10001 včetně budovy bez technického vybavení.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 12. června 2013
5/1

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na schválení programu jednání, na ověřovatelích
zápisu: pan Luděk Hlava a pan Martin Hynek a na zapisovateli: Vladimír Švába a Otto Tasler.

5/2

Zastupitelstvo obce Libotov pěti hlasy schvaluje závěrečný účet Obce Libotov
( jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením Obce Libotov za rok 2012 bez výhrad.

5/3

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje dar ve výši 2 500 Kč Římskokatolické církvi děkanství
Dvůr Králové n/L na opravu elektroinstalace v kapli Panny Marie Sedmibolestné v Libotově.

5/4

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje opravu opěrné zdi před kaplí.

5/5

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje nákup cen na volejbalový turnaj ve výši 2 000 Kč.

5/6

Zastupitelstvo pěti hlasy schvaluje nákup 10 setů lavic za cenu do 17 000 Kč

5/7

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje oddělení plochy veřejné zeleně na pozemku 74/4
geometrickým plánem.

5/8

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje záměr odprodat st. par. č 100 , včetně budovy
trafostanice v k.ú. Libotov.

V Libotově 12.6. 2013

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu: Luděk Hlava
Martin Hynek

OttoTasler
starosta obce
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