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 10 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 18. prosince 2013
přítomní: pan Otto Tasler, pan Martin Hynek,pan Mgr. Milan Frýba
pan Jan Macoun,pan Jaroslav Kubinec, pan Vladimír Švába
omluveni: pan Luděk Hlava

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v
21:50 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 rozpočtového výhledu
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014
Návrh řešení mokrého zdiva MtŠ Libotov
Různé

hlasování:
6 pro proti 0
Program jednání byl schválen.
1.

0 se zdrželo

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jaroslav Kubinec a pan Martin Hynek
hlasování:
6 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni

0 se zdrželo
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2.

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 27.11.2013

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 27.11.2013 na vědomí.
4.

Projednání a schválení rozpočtového výhledu

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018 a navrhl jeho
schválení.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
5.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2014.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 byl před tímto jednáním zastupitelstva řádně zveřejněn na
úředních deskách obce, a to od 28.11.2013 do 17.12.2013.
Zastupitelstvo se rozhodlo zveřejněný návrh rozpočtu před jeho schválením ještě upravit, a to
o navýšení výdajů na nebytové hospodářství o Kč 10 000,-- v souladu s usnesením
zastupitelstva č. 9/9 ze dne 27.11.2013, a o navýšení výdajů na podíl obce na výstavbě
multifunkčního přístřešku o Kč 57 000,-- (bylo požádáno o dotaci z POV Královéhradeckého
kraje; podíl obce 50 %). Toto navýšení výdajů (a tedy vyšší plánovaný schodek rozpočtu)
bude pokryto ze zůstatku finančních prostředků z minulých let.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Libotov pro rok 2014, a
to příjmy a výdaje ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet pro rok
2014 je schvalován jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 2 520 080,Financování ve výši Kč 804 220,Celkové zdroje ve výši Kč 3 324 300,Celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 3 324 300,O rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ve výši Kč 804 220,- snížen zůstatek finančních
prostředků z minulých let.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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Dále bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2014 v
následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně
provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. Rozpočtová
opatření, která vyvolávají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu,
může starosta samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze
a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou
výrazně překročit případná rizika neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

6.

0 proti

0 se zdrželo

Návrh řešení mokrého zdiva MtŠ Libotov

Na minulém zasedání zastupitelstva 27.11.2013 byla projednávána problematika mokrého
zdiva budovy Mateřské školy v Libotově. Na tomto zasedání bylo navrženo, aby obec
zakoupila systém vysoušení mokrého zdiva Dry Band za Kč 43 000,--. Návrh nebyl na
minulém jednání schválen, avšak kvůli důležitosti problematiky, předložil starosta obce návrh
na zakoupení vysoušecího systému ještě jednou.
hlasování:
3 pro
Návrh nebyl schválen.

7.

3 proti

0 se zdrželo

Různé

7a) Úplata za odvádění odpadních vod - stočné
Starosta navrhl zastupitelstvu, aby v roce 2014 nebyla na obyvatelstvu požadována úplata za
odvod odpadních vod - stočné
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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7b) Místní poplatek „za odpady“ za rok 2014
Starosta obce seznámil přítomné s údaji o nákladech a výnosech odpadového hospodářství do
listopadu 2013. Na základě těchto údajů starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo obce
usneslo na tom, že v roce 2014 se nebude zvyšovat místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek zůstane ve výši Kč 450,-- za osobu.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 18. prosince
2013
10/1

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

10/2

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018.

10/3

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo rozpočet Obce Libotov pro rok 2014, a to
příjmy a výdaje ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet pro
rok 2014 je schvalován jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 2 520 080,Financování ve výši Kč 804 220,Celkové zdroje ve výši Kč 3 324 300,Celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 3 324 300,O rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ve výši Kč 804 220,- snížen zůstatek finančních
prostředků z minulých let.

10/4

Zastupitelstvo obce schválilo šesti hlasy v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2014
v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo
snížení přebytku rozpočtu. Rozpočtová opatření, která vyvolávají vznik či zvýšení
schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu, může starosta samostatně provádět
jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně
překročit případná rizika neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z
rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.
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10/5 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, že v roce 2014 nebude požadovat
úplatu za odvádění odpadních vod (tj. nebude účtováno stočné).
10/6

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, že v roce 2014 nebude zvyšovat
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek zůstává ve výši Kč 450,-- za
osobu.

V Libotově 18.prosince 2013
Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

OttoTasler
starosta obce

Martin Hynek

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

Jaroslav Kubinec

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