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Zápis číslo 7 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 4. září 2013
přítomní: pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava, pan Martin Hynek, pan Mgr. Milan Frýba
pan Jan Macoun, pan Vladimír Švába
omluveni: pan Jaroslav Kubinec

Jednání bylo zahájeno v 18:14 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno v
21:35 hod. za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

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

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Organizační zajištění „Dne obce Libotova“.
Projednání a schválení pasportu místních komunikací.
Schválení smlouvy o dílo č. 38/03/2013 na zpracování projektové
dokumentace provádění stavby „ Vodovod Libotov.“
7. Schválení smlouvy o dílo č. 39/03/2013 zpracování projektové
dokumentace „Vodovodní přípojky Libotov.“
8. Schválení smlouvy o dílo č.40/03/2013 na zpracování a podání
žádosti o zařazení akce „Vodovod Libotov do programu MZe
129250.“
9. Informace o údržbě lesních porostů.
10. Návrh na doplnění techniky na zpracování dřeva.
11. Informace o údržbě stromů.
12.Různé
hlasování: 5 pro

0 proti

0 se zdrželo
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Program jednání byl schválen.
1.

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: Mgr. Milan Frýba
hlasování:
5 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 24.7.2013

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 24.7.2013 na vědomí.
4.

Organizační zajištění „Dne obce Libotova“.

Zastupitelé projednali organizační zajištění kulturního programu v rámci „Dne obce
Libotova“.
Byl navržen program ke schválení s tím, že pan Otto Tasler a Mgr. Milan Frýba zajistí
vyhotovení pozvánek a plakátů a jejich roznášku obstarají zaměstnanci obce:
1500 bohoslužba v kapli
1600 opékání prasete na hřiště kopané
1700 k tanci a poslech hudba – MELODICK
Stánek s občerstvením zajistí pan Jan Macoun, pan Martin Hynek, pan Luděk Hlava.

hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

5.
Projednání a schválení pasportu místních komunikací.
45
(18, příchod zastupitele pana Vladimíra Šváby)
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s PASPORTEM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.
Pasport zpracovala firma SOMARO CZ, s.r.o., České Budějovice, a to na objednávku
Mikroregionu Hustířanka, který jeho zpracování financuje.
K pasportu byly vzneseny ze strany zastupitelů drobné připomínky, zejména ve věci doplnění
či změny dopravního značení a upozornění na drobné nesrovnalosti. Tyto připomínky budou
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zpracovateli sděleny, a poté, co je zapracuje, bude starosta obce oprávněn schválit tento
dokument jménem obce.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo Pasport místních komunikací obce Libotov
(vypracovaný společnosti SOMARO CZ, s. r. o.), a to včetně zastupitelstvem navržených
změn a zároveň, aby byl starosta obce pověřen podpisem a tedy schválením konečného
provedení pasportu po zapracování zastupitelstvem navržených změn. Starosta obce dohlédne
na to, aby změny byly zapracovány.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

6.

Schválení smlouvy o dílo č.38/03/2013 na zpracování projektové
dokumentace provádění stavby „ Vodovod Libotov“
Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o dílo č. 38/03/2013, s vítěznou společností
PROIS, a.s., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zastoupenou Václavem
Mrštíkem, předsedou představenstva.
Zpracovávání projektové dokumentace bude zahájeno do třech měsíc od uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace s MZE ČR. Pokud obec dotaci nezíská, nebudou práce ani zahájeny.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo č.38/03/2013 na
zpracování projektové dokumentace provádění stavby „Vodovod Libotov“ se společností
PROIS, a. s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
7.

0 proti

0 se zdrželo

Schválení smlouvy o dílo č.39/03/2013 zpracování projektové dokumentace
„Vodovodní přípojky Libotov.“

Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o dílo č. 39/03/2013, se společností PROIS, a.s.,
se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zastoupenou Václavem Mrštíkem,
předsedou představenstva.
Předmětem této smlouvy je zapracování projektové dokumentace a zajištění všech
nezbytných podkladů pro vydání územního souhlasu na akci ,,Vodovodní přípojky Libotov“.
Součástí této akce je max. 60 ks vodovodních přípojek v obci Libotov.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 39/03/2013 na
zpracování projektové dokumentace „Vodovodní přípojky Libotov“ se společností PROIS, a.
s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti
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0 se zdrželo

8. Schválení smlouvy o dílo č.40/03/2013 na zpracování a podání
žádosti o zařazení akce „Vodovod Libotov do programu Mze 129250.“
Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o dílo č. 40/03/2013 se společností PROIS, a.s.,
se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zastoupenou Václavem Mrštíkem,
předsedou představenstva.
Předmětem této smlouvy je zapracování a podání Žádosti o zařazení akce ,,Vodovod Libotov“
do ,,Seznamu akcí Programu Mze 129 250“, a to včetně všech příloh k ní požadovaných
Pravidly Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání finanční podpory v rámci
programu 129 250 - ,,Výstavby a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací“.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 40/03/2013 na
zpracování a podání žádosti o zařazení akce „Vodovod Libotov“ do programu „MZe 129250“
se společností PROIS, a. s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

9. Informace o údržbě lesních porostů.
Starosta informoval zastupitelstvo obce o údržbě lesních porostů. Vlastní silou opravila obec
oplocenky v lese a provedla křovinořezy průřez. Ostatní ošetření a průřez v menším porostu
provedl profesionál.
Smrkové stromy vysadíme na podzim, listnaté z jara.
Odborná firma provede odstranění vývratů a náletů.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
10. Návrh na doplnění techniky na zpracování dřeva.
Starosta obce navrhl nákup motorové pily a štípačky na dřevo. Vzhledem k tomu, že obec má
dřevo nakácené připravené na další zpracování, musí se nejdříve nařezat rozštípat.
Proškolení obsluhy těchto zařízení provede firma PEMA Les s.v.č. z Hořic.
ZO odsouhlasilo na nákup štípačky a motorové pily za částku 25 300,00Kč
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

11. Informace o údržbě stromů.
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0 se zdrželo

Starosta informoval o prohlídce stromů v obci, kterou provedl dendrolog, který předá obci
znalecký posudek na lípy a javor. V posudku bude doporučení o ošetření, průřezu, případném
pokácení. Vše záleží na nálezu dendrologa. Arbolista provede vlastní průřez v období klidu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí

12. Různé
12a
VČE nás žádá, abychom převedli trafostanici na st. p. č. 100 v Libotově do jejich vlastnictví
včetně pozemku, a to bezúplatně. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo
starostu dalším jednáním.

12b
Zateplení Mateřské školy.
Společnost Czechia-Moravia spol. s.r.o. udělala obci nabídku na komplexní zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu Ministerstva pro životní prostředí ČR – Prioritní osa
3. Jedná se o dotace na udržitelné zdroje energie, kam patří rekonstrukce zdrojů tepla a
zateplení budov. Můžeme získat dotaci až do výše 90% uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo starostu, aby vešel se společností
v kontakt.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Ministerstva pro životní prostředí ČR – Prioritní osa 3 prostřednictvím společnosti
Czechia-Moravia, s. r. o. na zateplení budovy Mateřské školy v Libotově, pokud se ukáže, že
splňujeme podmínky pro poskytnutí dotace.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo

12c
Pan Švába navrhl umístění zrcadel u parku, aby výjezd z obecní komunikace byl bezpečný.
Návrh doplnit do pasportu komunikací.
5

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 4. září 2013
7/1

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

7/2

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo Pasport místních komunikací obce Libotov
(vypracovaný společnosti SOMARO CZ, s. r. o.), a to včetně zastupitelstvem navržených
změn a zároveň, aby byl starosta obce pověřen podpisem a tedy schválením konečného
provedení pasportu po zapracování zastupitelstvem navržených změn. Starosta obce dohlédne
na to, aby změny byly zapracovány.

7/3

Zastupitelstvo obce Libotov schválilo šesti hlasy uzavření smlouvy o dílo č.38/03/2013 na
zpracování projektové dokumentace provádění stavby „Vodovod Libotov“ se společností
PROIS, a. s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7/4

Zastupitelstvo obce Libotov schválilo šesti hlasy uzavření smlouvy o dílo č. 39/03/2013 na
zpracování projektové dokumentace „Vodovodní přípojky Libotov“ se společností PROIS, a.
s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7/5

Zastupitelstvo obce Libotov šesti hlasy schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 40/03/2013 na
zpracování a podání žádosti o zařazení akce „Vodovod Libotov“ do programu „MZe 129250“
se společností PROIS, a. s. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7/6

Zastupitelstvo obce schválilo šesti hlasy nákup motorové pily a štípačky na dřevo v hodnotě
cca Kč 25 300,--.

7/8

Zastupitelstvo obce šesti hlasy odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Ministerstva pro životní prostředí ČR – Prioritní osa 3 prostřednictvím společnosti CzechiaMoravia, s. r. o. na zateplení budovy Mateřské školy v Libotově, pokud se ukáže, že
splňujeme podmínky pro poskytnutí dotace.

7/9

Zastupitelstvo obce schválilo pěti hlasy kulturní program „Dne obce Libotova“ s tím, že pan
Otto Tasler a Mgr. Milan Frýba zajistí vyhotovení pozvánek a plakátů a jejich roznášku
obstarají zaměstnanci obce:
1500 bohoslužba v kapli
1600 opékání prasete na hřiště kopané
1700 k tanci a poslech hudba – MELODICK
Stánek s občerstvením zajistí pan Jan Macoun, pan Martin Hynek, pan Luděk Hlava.

V Libotově 4. září 2013

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Luděk Hlava

............................................

Martin Hynek

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