Obec Libotov 2014
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152
zsxa6xn

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 26. března 2014
přítomní: pan Otto Tasler, pan Martin Hynek,pan Mgr. Milan Frýba
pan Jan Macoun,pan Jaroslav Kubinec, pan Luděk Hlava
omluveni:pan Vladimír Švába
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno v
21:10 hod. za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Projednání a schválení působnosti Místní akční skupiny
(MAS)Hradecký venkov na území Libotova na období 2014 - 2020
5. Pořízení nového územního plánu Libotova z vlastního podmětu ve
smyslu § 44 z.č.183/2006 Sb., Stavení zákon v platném znění.
6. Rozhodnutí o konání ,,ČARODĚJNIC“ - programové a organizační
zajištění.
7. Informace o dotacích a hospodářské činnosti v lese.
8. Pojednání žádosti o dotaci na VPP.
9. Různé
9.a) Oprava sítě za brankou u dětského hřiště
9.b) Nákup nového počítače a softwarového vybavení
hlasování:
5 pro proti 0
Program jednání byl schválen.

0 se zdrželo
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1.

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jan Macoun a pan Luděk Hlava
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 29.1.2014

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 29.1.2014 na vědomí.
( panKubinec se dostavil na ZO – čas 18.15hodin)
4. Projednání a schválení působnosti Místní akční skupiny (MAS) Hradecký venkov na
území Libotova na období 2014 - 2020
Starosta seznámil ZO s tím, že na základě rozhodnutí minulého zastupitelstva jsme
z minulých let v územní působnosti činnosti akční skupiny Hradecký venkov.
V současné době se připravují programové dokumenty pro možnost čerpání evropských
dotací v příštím programovém období 2014 – 2020. MAS musí projít tzv. standardizací. Pro
zdárný průběh je třeba souhlas všech obcí MAS, že daná obec souhlasí se zařazením svého
správního území do území působnosti MAS pro období 2014 - 2020.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo, že správní území obce Libotov je součástí
regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov
na období 2014-2020.
hlasování:
6 pro
0 proti
Návrh byl schválen.

0 se zdrželo

5. Pořízení nového územního plánu Libotova z vlastního podmětu ve smyslu § 44
z.č.183/2006 Sb., Stavení zákon v platném znění.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu Libotov
z vlastního podnětu ve smyslu § 44 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění a zároveň jej schválilo jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce Libotov. Dále aby jej zároveň pověřilo,
aby podal na příslušném úřadu územního plánování (MěÚ Dvůr Králové nad Labem) žádost o
výkon pořizovatelské funkce územního plánu Libotov.
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hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

Pro letošní rok se nepočítá s žádnými podstatnými finančními náklady na pořízení územního
plánu, protože jsou plánovány pouze přípravné administrativní práce, které převážně
bezplatně realizuje Městský úřad ve Dvoře Králové n. L. Je plánováno, že na pořízení
územního plánu bude v roce 2015 požádáno o dotační podporu.
6.

Rozhodnutí o konání ,,ČARODĚJNIC“ - programové a organizační zajištění.

Starosta navrhl pokračovat v tradici minulých let.
Čarodějnice se budou konat na hřišti od 18:00hodin. Párky a limonáda pro děti zdarma.
Hranice na opékání jej již připravena. Pan Macoun a pan Hynek zajistí provoz stánku.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo konání „čarodějnic“ od 18 hodin v
programovém a organizačním zajištění jako v minulých letech. Párky a limonády budou pro
děti zdarma.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

7. Informace o dotacích a hospodářské činnosti v lese.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu žádostí o dotace:
1. Připomínky a nedostatky k žádosti na dotaci k zateplení mateřské školy byly
odstraněny.
2. O žádosti o dotaci na „Přístřešek na hřišti“ dosud krajský úřad Královéhradeckého
kraje nerozhodl.
Starosta obce předložil ke schválení zastupitelstvu smlouvu o hospodářské činnosti v lese,
která je navržena na deset let a zhotovitelem je navržen pan Antonín Seďa, Dis, Dubenec 138,
IČ 73973564.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

Na základě této smlouvy o hospodářské činnosti bude každý rok zhotovitel na základě lesního
hospodářského plánu předkládat obci konkrétní rozpočet lesních prací pro příslušný rok.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočet pěstebních prací pro rok 2014 a zastupitelstvo
vzalo rozpočet bez připomínek na vědomí.
Jelikož náklady na hospodaření v lesích dle předloženého rozpočtu pro rok 2014 překračují
původně plánovaný objem tak, jak byl schválen v rozpočtu obce pro rok 2014, je nutné
navýšit výdaje rozpočtu, a to formou rozpočtového opatření, které je vyhrazené zastupitelstvu:
Navýšení materiálových výdajů hospodaření v lesích (1032/5139)
Navýšení výdajů na služby - hospodaření v lesích (1032/5169)
Výdaje budou kryty zůstatkem finančních prostředků (----/8115)
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Kč 126 000,-Kč 37 000,-Kč 163 000,--

hlasování:
6 pro
0 proti
0 se zdrželo
Rozpočtové opatření bylo schváleno.
8. Pojednání žádosti o dotaci na VPP.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání k Úřadu práce ČR. Žádost o příspěvek bude vypracována na tři pracovní místa s
datem nástupu do pracovního poměru od 1.5.2014.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo

9.

Různé

9.a)

Oprava sítě za brankou u dětského hřiště

Vzhledem k tomu, že síť za brankou směrem k dětskému hřišti je poškozena a při zápase
kopané nechrání děti, které si hrají na dětském hřišti, bylo navrženo, aby zastupitelstvo
schválilo nákup nové sítě do výše 2m, která bude navazovat na stávající nepoškozenou část.
Předpokládaná cena Kč 25 000,--. V případě dalšího poškozování ze strany vandalů. Bude
muset zastupitelstvo přijmout radikálnější opatření.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

9.b) Nákup nového počítače a softwarového vybavení
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s ukončením podpory operačního systému XP
WINDOWS od 9. dubna 2014. Microsoft poskytoval podporu pro Windows XP 12 let.
Od výše uvedeného data nebude dostupná technická podpora Windows XP včetně
automatických aktualizací. Oba počítače na obci pracují s Windows XP.
Vzhledem k tomu, že starý počítač paměťově nestačí na novou verzi WINDOWS 8 +
Office,bude nutné zakoupit nový. Na druhý počítač se musí zakoupit software rovněž
Windows 8 + Office a přeinstalovat jej.
Místostarosta obce celou záležitost po odborné stránce projedná s technikem panem Hemalou
a do konce dubna dojde k nákupu a přeinstalaci. Předběžná odhadovaná cena za nový počítač
a software činí Kč 35 000,--.
Místostarosta obce navrhl, aby byl zakoupen pro potřeby obecního úřadu nový počítač s
operačním systémem Windows 8 a aby byl i modernější z obecních počítačů na tento nový
operační systém přeinstalován (z Windows XP na Windows 8). Dále aby byl zakoupen pro
potřeby obce kancelářský software Office. Předpokládané náklady činí Kč 35 000,--.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

9c) Rozpočtové opatření - navýšení výdajů
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Jelikož výdaje na nákup počítačového vybavení a softwaru a nové sítě na dětské hřiště nebyly
původně v rozpočtu obce plánovány a rozpočtová rezerva je nedokáže pokrýt, je nutné navýšit
výdaje rozpočtu, a to formou rozpočtového opatření, které je vyhrazené zastupitelstvu:
Nákup počítače a softwaru (6171/5137)
Nová síť na dětské hřiště (oprava) (3421/5171)
Výdaje budou kryty zůstatkem finančních prostředků (----/8115)
hlasování:
6 pro
0 proti
Rozpočtové opatření bylo schváleno.

0 se zdrželo
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Kč 35 000,-Kč 25 000,-Kč 60 000,--

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 26.března 2014
2/1

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

2/2

Zastupitelstvo obce Libotov schvaluje šesti hlasy, že správní území obce Libotov je
součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny
Hradecký venkov na období 2014-2020.

2/3

Zastupitelstvo obce Libotov schvaluje šesti hlasy pořízení územního plánu Libotov
z vlastního podnětu ve smyslu § 44 z.č. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Zastupitelstvo obce Libotov schvaluje starostu obce OttoTaslera jako určeného
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu Libotov.
Zastupitelstvo obce Libotov pověřuje starostu obce Otto Taslera, aby podal na
příslušném úřadu územního plánování (MěÚ Dvůr Králové nad Labem) žádost o
výkon pořizovatelské funkce územního plánu Libotov.

2/4

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo konání „čarodějnic“ od 18 hodin v rozsahu
programového a organizačního zajištění jako v minulých letech. Párky a limonády
budou pro děti zdarma.

2/5

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání k Úřadu práce ČR. Žádost o příspěvek bude vypracována na tři pracovní
místa s datem nástupu do pracovního poměru od 1.5.2014.

2/6

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo smlouvu o hospodářské činnosti v lese, která
bude uzavřena na deset let se zhotovitelem panem Antonínem Seďou, Dis, Dubenec
138, IČ 73973564. Starosta obce je pověřen podepsáním smlouvy.

2/7

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na nákupu ochranné sítě za branku za cca
25 000,-- Kč.

2/8

Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo, aby byl zakoupen pro potřeby obecního
úřadu nový počítač s operačním systémem Windows 8 a aby byl i modernější z
obecních počítačů na tento nový operační systém přeinstalován (z Windows XP na
Windows 8). Dále aby byl zakoupen pro potřeby obce kancelářský software Office.
Předpokládané náklady činí Kč 35 000,--.

2/9

Zastupitelstvo obce šesti hlasy chválilo následující rozpočtová opatření:
Navýšení materiálových výdajů hospodaření v lesích (1032/5139) Kč 126 000,-Navýšení výdajů na služby - hospodaření v lesích (1032/5169)
Kč 37 000,-Nákup počítače a softwaru (6171/5137)
Kč 35 000,-Nová síť na dětské hřiště -oprava (3421/5171)
Kč 25 000,-Výdaje budou kryty zůstatkem finančních prostředků (----/8115) Kč 223 000,--
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V Libotově 26.března 2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jan Macoun ............................................
Luděk Hlava….........................................
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