Obec Libotov 2013
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152
zsxa6xn

Zápis číslo 9 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 27. listopadu 2013
přítomní: pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava, pan Martin Hynek,pan Mgr. Milan Frýba,
pan Vladimír Švába
omluveni: pan Jan Macoun,pan Jaroslav Kubinec

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno v
21:15 hod. za přítomnosti pěti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Projednání a schválení konečné verze podání žádosti o dotaci na
zateplení MŠ Libotov
5. Projednání a schválení příspěvku na provoz MŠ Libotov na rok 2014
6. Projednání a schválení daru FC Libotov
7. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z POV KHK
8. Projednání a schválení finančních darů dětem na Vánoce.
9. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014
10. Informace o SOUPISU NOVÝCH POZEMKŮ
11. Informace o lesním hospodářství
12. Návrh řešení mokrého zdiva MŠ Libotov
13.Různé
hlasování:
5 pro 0 proti
Program jednání byl schválen.

0 se zdrželo
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1.

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Vladimír Švába a pan Martin Hynek
hlasování:
5 pro 0 proti
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Mgr. Milan Frýba
hlasování: 5pro 0
proti 0 se zdrželo
Zapisovatel byl schválen.
3.

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.10.2013

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 30.10.2013 na vědomí.
4.

Projednání a schválení konečné verze podání žádosti o dotaci na zateplení MŠ
Libotov

Starosta obce podal informace a vysvětlení k problematice zateplení budovy Mateřské školy
v Libotově a k získání dotace na tuto akci. Informoval zastupitelstvo o uzavřené smlouvě o
poskytnutí konzultací a zpracování žádosti o dotační pomoc z EU se společností Czechia –
Moravia spol. s r. o., která byla uzavřena 9.10.2013. Cena díla činí 80 000,-- bez DPH a je
splatná až po schválení dotace. Termín předání žádosti o dotaci na MŽP byl ve smlouvě
stanoven na 19.11.2013. Smlouvu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Zateplení budovy MŠ je možné provést v několika variantách. Starosta obce navrhl uvést
v žádosti o dotaci variantu obsahující i zateplení sklepa a vybudování tepelného čerpadla.
Předpokládané celkové náklady na akci by v takovém případě činily dle kalkulace společnosti
Czechia-Moravia, s. r. o. Kč 2 489 606,-- včetně DPH (dotace Kč 1 667 358,--, podíl obce s
odečtenými předpokládanými úsporami za pět let 822 248,--). Konečná výše ceny díla vzejde
až z výběrového řízení.
Bylo navrženo, aby byla na Ministerstvo pro životní prostředí ČR podána žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50, výzva OPŽP, na akci „Energetické
úspory – MŠ Libotov“ (jedná se o zateplení budovy Mateřské školy v Libotově včetně
zateplení sklepa a vybudování tepelného čerpadla).
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.
5.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení příspěvku na provoz MŠ Libotov na rok 2014

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem příspěvku na provoz Mateřské školy
v Libotově na rok 2014, který byl vypracován ve spolupráci s paní ředitelkou MŠ.
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Starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo usneslo na tom, že schvaluje neinvestiční
příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola, Libotov ( IČ: 75017202) pro rok
2014 ve výši Kč 161 500,--Kč.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.
6.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení daru FC Libotov.

Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem darovat FC Libotov částku Kč 15 000,- na
podporu sportovní činnosti, která bude rozdělena:Kč 10 000,-- na podporu družstva mužů a
Kč 5 000,-- na podporu družstva žáků.
hlasování: 5
pro 0
Návrh byl schválen.
7.

proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z POV KHK

Starosta seznámil zastupitelstvo s Programem obnovy venkova Královéhradeckého kraje, a to
konkrétně s podprogramem 14POV01, který je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby
a občanské vybavenosti. Navrhl, že by bylo možné požádat z tohoto dotačního programu o
dotaci na výstavbu víceúčelového zastřešeného prostoru pro sportovní činnost mládeže a
dospělých ve volném čase na sportovním hřišti. Předpokládané celkové náklady činí Kč
305168,-- s tím, že je možné žádat o dotaci až do výše 50 % nákladů.
Bylo navrženo, aby se zastupitelstvo obce usneslo na podání žádosti z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2014 – 14POV01– Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, a to na akci „Víceúčelový zastřešený prostor pro sportovní
činnost“.
hlasování: 5 pro
Návrh byl schválen.
8.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení finančním darů dětem na Vánoce.

Starosta obce seznámil přítomné s informací, že každý rok dostaly děti do 18 let věku finanční dar
ve výši Kč 500,--. V letošním roce se jedná o 33 dětí s trvalým pobytem v obci Libotov, takže
celková částka finančních darů by činila Kč16 500,--.
Starosta obce navrhl, aby každému dítěti do 18ti let věku s trvalým pobytem v obci Libotov byl
vyplacen finanční dar ve výši Kč 500,--. Předání darů proběhne 11.12.2013 od 18:00 hodin na
Obecním úřadu v Libotově, a to zákonným zástupcům dětí. Toto datum bude i směrodatné pro
výpočet 18ti let věku.

hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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9.

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání pracovní návrh rozpočtu obce na rok 2014
a vyzval zastupitele k předložení návrhů, podnětů a připomínek, které budou do návrhu
rozpočtu zapracovány ještě před jeho zveřejněním na úředních deskách obce.
Doplněk rozpočtu viz. různé- bod 13a)
Zastupitelstvo vzalo pracovní návrh rozpočtu obce na rok 2014 na vědomí.
10.

Informace o SOUPISU NOVÝCH POZEMKŮ

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh „SOUPISU NOVÝCH
POZEMKŮ“, který byl vyhotoven15.11.2013 v rámci pozemkových úprav v obci. Celková
navrhovaná plocha výměry pozemků po úpravách: 447 043m2 v hodnotě Kč 56 360 008,75.
hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.
11.

0 proti

0 se zdrželo

Informace o lesním hospodářství

Starosta informoval zastupitelstvo obce o lesním hospodářství.
Provedené práce:
 opravené oplocenky
 průřez osik
 aplikace zimního repelentu
V lese bylo vytěženo palivové dřevo.
Bylo navrženo, aby byla stanovena cena palivového dřeva ve výši Kč 650,-- za m3. Zájemci o
dřevo se mohou hlásit u starosty obce na obecním úřadu.
hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.
12.

0 proti

0 se zdrželo

Mokré zdivo v mateřské škole

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s problémem mokrého zdiva budovy Mateřské školy
v Libotově a navrhl zakoupit systém vysoušení mokrého zdiva Dry Band. Zástupci firmy si
prohlédli stav budovy mateřské školy apředložili starostovi obce kontakty na lidi, kde byl
výrobek již s úspěchem použit.Průběh vysušování je sledovaný v intervalech 3 – 12 měsíců
po dobu 3 let. Cena zařízení je Kč 43 000,--.
hlasování: 3

pro

2 proti

0 se zdrželo

Jelikož dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., je k platnému usnesení zastupitelstva obce,
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nebyl návrh schválen.
13.

Různé
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13a)

Požadavek na začlenění částky Kč 10 000,-- do rozpočtu 2014, a to na
 na nákup lepenky na rovnou střechu na obecním úřadu
 barvy na nátěr plotu u čp. 80
hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.

13b)

0 proti

0 se zdrželo

Plán inventur k 31.12.2013

Starosta obce předložil na vědomí zastupitelstvu plán inventur pro rok 2013 s tím, že byla
jmenována inventarizační komise v tomto složení:
Předseda:
Luděk Hlava , člen FV a KV
Členové
Otto Tasler, starosta obce
Hana Böhmová, účetní obce
Jaroslav Kubinec, člen KV
Věra Černá, pracovník obce
13c) Požadavek na financování dopravy pracovníka z pečovatelské služby
Starosta obce informoval přítomné, že obdržel žádost o uzavření smlouvy z pečovatelské
službou města Dvora Králové. Jedná se o jízdy 3x denně ze Dvora Králové nad Labem pro
paní Křížovou. Starosta obce informoval přítomné o nákladech , které by obec musela hradit
ze svého rozpočtu v případě uzavření smlouvy jde o částku cca 251850 Kč za rok.
Zastupitelstvo obce rozhodlo , že smlouva z pečovatelskou službou města Dvora Králové n/L,
nebude uzavřena, vzhledem k její vysoké finanční náročnosti.
hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.
13d)

0 proti

0 se zdrželo

Sběr použitých tužkových, knoflíkových, plochých baterií.

Sběrné místo Obecní úřad Libotov. Občané dostanou domů malou papírovou krabičku a
příležitostně odevzdají vybité baterie přímo na Obecním úřadu v Libotově, do malého
sběrného kontejneru.
hlasování: 5
pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. listopadu 2013
9/1

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

9/2

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na tom, aby byla na Ministerstvo pro životní
prostředí ČR podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, výzva
č. 50, výzva OPŽP, na akci „Energetické úspory – MŠ Libotov“ (jedná se o zateplení
budovy Mateřské školy v Libotově včetně zateplení sklepa a vybudování tepelného
čerpadla).

9/3

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na tom, že schvaluje neinvestiční příspěvek
na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola, Libotov (IČ: 75017202) pro rok
2014 ve výši Kč 161 500,--Kč

9/4

Zastupitelstvo obce schválilo pěti hlasy finanční dar na podporu sportovní činnosti ve
výši Kč 15 000,-- pro FC Libotov. Podpora bude rozdělena: Kč 10 000,-- na podporu
družstva mužů a Kč 5 000,-- na podporu družstva žáků.

9/5

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na podání žádosti z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2014 – 14POV01– Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti, a to na akci „Víceúčelový zastřešený
prostor pro sportovní činnost“.

9/6

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na tom, aby každému dítěti do 18ti let věku s
trvalým pobytem v obci Libotov byl vyplacen finanční dar ve výši Kč 500,--. Předání
darů proběhne 11.12.2013 od 18:00 hodin na Obecním úřadu v Libotově, a to
zákonným zástupcům dětí. Toto datum bude i směrodatné pro výpočet 18ti let věku.

9/7

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo návrh soupisu nových pozemků obce, který
byl vyhotoven15.11.2013 v rámci pozemkových úprav v obci. Celková navrhovaná
plocha výměry pozemků po úpravách: 447 043 m2 v hodnotě Kč 56 360 008,75.

9/8

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na ceně palivového dřeva ve výši Kč 650,-za m3. Zájemci o dřevo se mohou hlásit u starosty obce na obecním úřadu.

9/9

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo, že návrh rozpočtu před jeho konečným
schválením v zastupitelstvu obce bude doplněn o výdaj Kč 10 000,-- na nákup lepenky
na rovnou střechu na obecním úřadu a na nákup barev na nátěr plotu u čp. 80.

9/10

Zastupitelstvo obce pěti hlasy neschválilo uzavření smlouvy s pečovatelskou službou
města Dvora Králové n. L.

9/11

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo zřízení sběrného místa nepoužitých baterii pro
firmu Ecobat na Obecním úřadu v Libotově.

V Libotově 27.listopadu 2013
Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Martin Hynek............................................
Vladimír Švába ….........................................
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