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Zápis číslo 3 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 23. dubna 2014
přítomní: pan Otto Tasler, pan Martin Hynek, pan Mgr. Milan Frýba
pan Jan Macoun, pan Jaroslav Kubinec, pan Vladimír Švába, pan Luděk Hlava
omluveni:
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v 20:25 hod.
za přítomnosti sedmi členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Projednání a schválení hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Libotov
5. Projednání hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2014.
6. Projednání odkoupení p.č 432 v k.ú. Libotov zapsané na LV 59.
7. Prodej p.p.č. 159 o výměře 241 m2 – zahrada v k.ú. Libotov.
8. KPÚ v k.ú. Libotov schválení soupisů nových pozemků (nová parcelní
čísla) ze dne 24.3. 2014 zapsaná na LV 10001
9. Program ,,Dětského dne“ a jeho zajištění
10.Různé
hlasování:
6 pro proti 0
Program jednání byl schválen.
1.

0 se zdrželo

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Vladimír Švába 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 26.3.2014

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna . Usnesení 2/7 a 2/8 se plní průběžně.
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 26.3.2014 na vědomí.
4.

Projednání a schválení hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Libotov

Starosta seznámil ZO se Protokolem o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy
Libotov za období 1.7. - 31.12.2013, která byla provedena dne 14.4.2014. Během kontroly nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Kontrolu provedla účetní obce.
Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí.
Pan Jaroslav KUBINEC se dostavil na schůzi čas: 18:19 hod.
5.

Projednání hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2014.

Starosta seznámil přítomné s celkovým vyúčtováním všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné 2013. Zastupitelstvo obce vzalo vyúčtování na vědomí.
Dále ZO projednalo zápis z finančního výboru ze dne 23.4.2014, informace o hospodaření obce do 31.
března 2014 a údaje o schválení rozpočtových opatřeních č. 1, 2 a 3/2014, která schválil starosta obce.
Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí
6.

Projednání odkoupení p.č 432 v k.ú. Libotov zapsané na LV 59.

Bylo navrženo odkoupit pozemek od paní Drahomíry Jahodkové p.č. 432 v k. ú. Libotov o rozloze 994
m2 na LV 59 za cenu 6 396,-- Kč
hlasování:
7 pro
Návrh byl schválen.
7.

0 proti

0 se zdrželo

Prodej p.p.č. 159 o výměře 241 m2 – zahrada v k.ú. Libotov
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Zastupitelstvo obce projednalo a navrhlo prodej pozemku parcelní číslo 159 o výměře 241 m2
(zahrada) v k. ú. Libotov za cenu 65,-- Kč za m2 panu Jaroslavovi Křížovi a Josefovi Křížovi do
spoluvlastnictví. Celková kupní cena by tak činila 15 665,-- Kč.
hlasování:
7 pro
Návrh byl schválen.
8.

0 proti

0 se zdrželo

KPÚ v k.ú. Libotov schválení soupisů nových pozemků (nová parcelní čísla) ze
dne 24.3. 2014 zapsaná na LV 10001

Zastupitelstvo obce projednalo v rámci pozemkových úprav a navrhlo schválit soupis nových pozemků
s novými parcelními čísly na LV 10001 o rozloze 446 698 m2 v ocenění pozemkovým úřadem
56 115 908,84 Kč.
hlasování:
7 pro
Návrh byl schválen.
9.

0 proti

0 se zdrželo

Program ,,Dětského dne“ a jeho zajištění

Termín konání Dětského dne byl navržen na 7.6.2014. Akce se jako tradičně bude konat na hřišti a
místostarosta obce zařídí plakáty. Program Dětského dne bude zahrnovat výsadkáře a letadlo.
Ozvučení zajistí skupina VACANCY, která bude hrát při večerní zábavě.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo připravovaný program Dětského dne.
hlasování:
7 pro
Návrh byl schválen.
10.

0 proti

0 se zdrželo

Různé

Nikdo nepředložil téma do diskuse, a proto starosta obce jednání ukončil.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 23. dubna 2014
3/1

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

3/2

Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo nákup pozemku p.č. 432 o rozloze 994 m2 v k. ú.
Libotov za cenu 6 396,-- Kč.

3/3

Zastupitelstvo obce se sedmi hlasy usneslo na prodeji pozemku parcelní číslo 159 o výměře
241 m2 (zahrada) v k. ú. Libotov za cenu 65,-- Kč za m2 panu Jaroslavovi Křížovi a Josefovi
Křížovi do spoluvlastnictví.

3/4

Zastupitelstvo obce sedmi hlasy v rámci pozemkových úprav schválilo soupis nových pozemků
s novými parcelními čísly na LV 10001 o rozloze 446 698 m2 v ocenění pozemkovým úřadem
56 115 908,84 Kč.

3/5

Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo program Dětského dne, který se bude konat 7.6.2014.

V Libotově 23. dubna 2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Martin Hynek

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

Vladimír Švába

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