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 499694152
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Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 29. ledna 2014
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
20:15 hod. za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Projednání a schválení programu a termínu setkání občanů
v důchodovém věku.
Projednání a schválení termínu konání dětského dne.
Projednání žádosti pana Ing. Hrdého na koupi a prodej pozemku
nebo směnu pozemků.
Dořešení majetkoprávních vztahů trafostanice-případná změna
usnesení
Hospodaření obce k 31.12.2013
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
1

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 18.12.2013

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 18.12.2013 na vědomí.
4.

Projednání a schválení programu a termínu setkání občanů
v důchodovém věku.

Starosta navrhl termín setkání občanů důchodového věku na 1. března 2014.
Program zajistí děti a vyučující z Mateřské školy Libotov.
Zahájení provede starosta obce ve 14,00 hodin
Občerstvení bude v tradičním rozsahu.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
5.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a schválení termínu konání dětského dne.

Starosta navrhl termín 31.5.2014. Pan Martin Hynek upozornil, že SDH Hřibojedy kategorie
děti mají v tomto termínu soutěž.
Z tohoto důvodu zastupitelé navrhli termín na další sobotu 7. června 2014
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
6.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání žádosti pana Ing. Hrdého na koupi a prodej pozemku nebo na směnu
pozemků.

Starosta obce konstatoval, že při inventarizaci staveb bylo v návaznosti na zpřesnění evidence
v katastru nemovitostí a v návaznosti na probíhající pozemkové úpravy zjištěno, že stavba
autobusové čekárny v Malém Libotově (inv. č. 80006) se nachází na pozemku st. p. č. 112,
který není ve vlastnictví obce, ale čtyř spoluvlastníků (Ing. Josef Hrdý, Vladimír Hrdý, Marie
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Hynková a Eliška Žižková). Dle údajů katastru nemovitostí dokonce stavba autobusové
čekárny na tomto pozemku není zapsána na LV.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem vlastníků: Josef Hrdý, Vladimír Hrdý, Marie
Hynková, Eliška Žižková na výměnu pozemku st.p.č. 112 ve výměře 156 m2 (LV 65) směnit
za pozemek p. č. 9 o výměře 180 m2 a 30 m2 oddělit z p.č. 754/2 z majetku obce (LV 10001).
Zastupitelstvo výměnu pozemků neschválilo. Vzhledem k nevýhodě pro obec: 156 m2 za 210
m2 .
Zastupitelstvo neschválilo dělení pozemku p. č. 754/2 v k. ú. Libotov. Požadavek na
odkoupení pozemku p.č.9 bude obcí řešen až po provedení pozemkových úprav, prozatím
není v záměru obce uvedený pozemek prodat.
hlasování:
0 pro
6 proti
0 se zdrželo
Návrh nebylbyl schválen.
Bylo navrženo, aby byl schválen nákup pozemku st.p. 112 v k. ú. Libotov ve výměře 156m2
za cenu obvyklou 35,--Kč/ m2.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
7.

0 proti

0 se zdrželo

Dořešení majetkoprávních vztahů trafostanice - případná změna usnesení

Starosta obce se vrátil k problematice vlastnictví stavby trafostanice na st. p. č. 100 v k. ú.
Libotov.
Bylo navrženo, aby byl starosta obce pověřen tím, aby zajel na katastr nemovitostí a zjistil, na
jakém základě byla zapsána trafostanice na list vlastnictví obce (10001).
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
8.

0 proti

0 se zdrželo

Hospodaření obce k 31.12.2013

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z finančního výboru ze dne 29. ledna 2014, informace o
hospodaření obce do 31. prosince 2013 a údaje o schválených rozpočtových opatřeních č. 9,
10 a 11/2013, která schválil starosta obce. Zastupitelstvo vzalo předložené informace a
dokumenty na vědomí.
9.
10.

Různé
9.a) Objednávka služeb souvisejících se stránkami obce
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy IPO Antee, která obci nabízí:
Akce.cz a KulturniAkce.cz:
 jde o propojení obecního webu s portály
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automatické stahování aktuálních akcí (divadla, výstavy, hudební akce, pro
děti, sport, ...) pro vámi zvolený region (vybraný kraj, či okresy)
automatická aktualizace na stránkách
jedná se o unikátní modul IPO Antee, žádný jiný poskytovatel obecních webů
toto neumí

Jednorázová cena 1 600,-- Kč
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

9.b) Objednávka Zákonů na PC v elektronické podobě
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se změnou firmy, která vydává zákony
v elektronické podobě na PC. Při objednávce do konce ledna 2014 zůstává cena na
původní tj.:
Primární obsah ASPI 9 900,-- Kč cena po slevě 63% 3 663,-- Kč
Zástupce firmy Wolters Kluwer navštívila obecní úřad, předvedla program, připravila
předběžnou smlouvu. Po podepsání smlouvy zašle instalační CD.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 29. ledna 2014
1/1

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.

1/2

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo konání setkání občanů důchodového věku dne
1.3.2014, jeho program a občerstvení účastníků.

1/3

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo termín konání ,,Dětského dne“ 7.6.2014.

1/4

Zastupitelstvo obce schválilo šesti hlasy nákup pozemku st. p. č. 112 v k. ú. Libotov o
výměře 156m2 za cenu obvyklou 35,-- Kč/m2.

1/5

Zastupitelstvo obce šesti hlasy neschválilo výměnu st.p.č.112 za p.č.9 a dělení
pozemku p.č. 754/2

1/6

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na pověření starosty obce, aby zajel na
katastr nemovitostí a zjistil, na jakém základě byla zapsána stavba trafostanice na st. p.
č. 100 na list vlastnictví obce (10001).

1/7

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo jednorázovou částku 1 600,-- Kč na nákup
unikátního modulu IPO Antee: propojení webu obce s portály Akce.cz a
KulturniAkce.cz , a to pro Královéhradecký kraj v oblastech kultury a sportu.

1/8

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo a pověřilo starostu podepsáním smlouvy na
nákup zákonů na PC za cenu 3 663,-- Kč na rok 2014.

V Libotově 29. ledna 2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Martin Hynek

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

Jaroslav Kubinec

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