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 4 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 28. května 2014
přítomní: pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava, , pan Martin Hynek, pan Jan Macoun ,
pan Mgr. Milan Frýba
omluveni: pan Jaroslav Kubinec, pan Vladimír Švába
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno v 21:45 hod.
za přítomnosti pěti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Volba zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
5. Projednání a chválení účetní závěrky obce za rok 2013
6. Projednání a chválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2013
7. Projednání závěrečného účtu mikroregionu Hustířanka za rok 2013
8. Informace o závěrečném jednání KPÚ v k.ú. Libotov
9. Schválení přijetí dotace na prováděcí projekt ,, Vodovod Libotov.“
10.Organizační zajištění dětského dne
11.Různé
11.a)Žádost na hospodaření v lesích
11.b)Balíčky ovoce pro děti do 15 let
hlasování: 5 pro
0 proti
Program jednání byl schválen.
1.

0 se zdrželo

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Luděk Hlava a pan Martin Hynek
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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 23.4.2014

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna beze zbytku, až na kupní a prodejní smlouvy
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 23.4.2014 na vědomí.
4.

Projednání a schválení závěrečného účtu obce

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení závěrečný účet obce za rok 2013, který byl před
tímto jednáním zastupitelstva řádně zveřejněn na úředních deskách obce. Proti návrhu závěrečného
účtu, jeho nedílnou součástí byly účetní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
nebyly vzneseny námitky. Během přezkumu hospodaření pracovníky Krajského úřad
Královéhradeckého kraje nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Libotov za rok 2013
(jehož přílohou je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013) a vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením Obce Libotov za rok 2013 bez výhrad.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.
5.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a chválení účetní závěrky obce za rok 2013

Starosta obce dále navrhl schválit i roční účetní závěrku obce za rok 2013.
Podkladem pro schválení roční účetní závěrky jsou výkazy: Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz zisků
a ztráty a Příloha k 31.12.2013, které byly i součástí závěrečného účtu.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku Obce Libotov za rok 2013.
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.
6.

0 proti

0 se zdrželo

Projednání a chválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2013

Starosta obce dále navrhl schválit i roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy
Libotov za rok 2013.
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Podkladem pro schválení roční účetní závěrky jsou výkazy: Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz zisků
a ztráty a Příloha k 31.12.2013, které byly i součástí závěrečného účtu.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku MtŠ Libotov za rok 2013
a zároveň schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola, Libotov (IČ: 750
17 202) za rok 2013 s tím, že zisk ve výši Kč 1 871,69 bude převeden do rezervního fondu
příspěvkové organizace.(viz informace finančního výboru ze zasedání 28.dubna 2014)

hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen.

0 proti

0 se zdrželo

7.
Projednání závěrečného účtu mikroregionu Hustířnka za rok 2013
Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet mikroregionu Hustířanka za rok 2013.
Zástupitelé vzali předložené informace na vědomí, bez připomínek.
8.

Informace o závěrečném jednání KPÚ v k.ú. Libotov

Závěrečné jednání KPÚ v k.u. Libotov proběhlo dne 26.5.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Účast na tomto jednání je 80% vlastníků a bylo poslední.
ZO mají za úkol schválit DOPNĚK - Opatření ke zpřístupnění pozemků
Opatření k ochraně životního prostředí
OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23

zpřístupnění nemovitosti po původní cestě, dle skut. stavu, šířka 5,7, délka 71
původní komunikace k zástavbě, dle skut. Stavu, šířka 5,3, délka 70
zpřístupnění kontrolního vrtu ČHMU, rozhraním hosp. celků, šířka2,1, délka 250
zpřístupnění zem. Pozemků po rozhraní hosp. celků, šířka 4,3, délka 355
původní historická lesní cesta, dle skut. Stavu šířka 5,5, délka 355
zpřístupnění protierozního průlehu a okolních TTP pozemků rozhraní
hospodářských celků, šířka 2,6, délka 341
zpřístupnění zem. pozemků po rozhraní hosp. ceků, šířka 3,1, délka87
lesní cesta okrajem porostu, dle skut. stavu, šířka 3,2, délka 367

OPATŘENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis prvku
I
P
1

interační prvek mezi dvěma lesními celky, veden po výrazné mezi , přerušení
drah
soustředěného i plošného odtoku JV směrem , šířka 7,5, celkové délka 395

hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo
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9.

Schválení přijetí dotace na prováděcí projekt ,, Vodovod Libotov.“

Odbor /oddělení Životní prostředí a zemědělství Úsek samosprávní činnosti oznamuje
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/14/865/2014 ze dne 28.4.2014
rozdělení finanční podpory na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací.
Žadatel – Obec Libotov obdrží investiční dotaci ve výši 202000Kč na zpracování projektové
dokumentace s názvem ,,Vodovod Libotov“
Dovolujeme si Vás upozornit, že proplacení dotace na účet příjemce je možné nejdříve po doložení
prokazatelného zahájení fakturace zhotovitelem projektu.
ZO schvaluje přijetí dotace.
hlasování:
5 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl schválen

10.

Organizační zajištění dětského dne

Plakáty vyrobí p. Frýba, rozvoz ZO dle místa působení. Na schůzi mikroregionu 29.5.2014 budou
předány starostům ostatních obcí.
Brigáda:
Čt. 5.6. 2014---18,00hodin
Pá.6.6.2014---17,00 hodin

11.Různé
11.a) Žádost na hospodaření v lesích
Obec prostřednictvím starosty podala:
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle pravidel Královéhradeckého
kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití
v roce 2014
ĆERNÝ LES – historický…………………………….23 780Kč
MAREŠÁK……………………………………………11 960Kč
hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo
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11.b) Balíčky ovoce pro děti do 15 let
Děti s TP v obci Libotov do 15 let věku, dostanou balíček s ovocem v hodnotě 150Kč na den dětí.
Jedná se o 25 dětí. Celková částka 3 750Kč. Akci zabezpečí a uskuteční pan Luděk Hlava. Termín pro
věk je 1.6.2014 – 15 let

hlasování:
5 pro
Návrh byl schválen

0 proti

0 se zdrželo
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 28. května 2014
4/1

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

4/2

Zastupitelstvo obce Libotov pěti hlasy schválilo závěrečný účet Obce Libotov (jehož součástí je
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
Obce Libotov za rok 2013 bez výhrad.

4/3

Zastupitelstvo obce Libotov pěti hlasy schválilo roční účetní závěrku Obce Libotov za rok
2013.

4/4

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo roční účetní závěrku Mateřské školy, Libotov (IČ: 750
17202)
za
rok
2013.

4/5

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na tom, že schvaluje hospodářský výsledek
příspěvkové organizace Mateřská škola, Libotov (IČ: 750 17 202) za rok 2013 s tím, že zisk ve
výši Kč 1 871,69 bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.

4/6

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo doplněk opatření ke zpřístupnění pozemků.

4/7

Zastupitelstvo pěti hlasy schválilo doplněk opatření k ochraně životního prostředí.

4/8

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo přijetí dotace ve výši 202000Kč na zpracování
projektové dokumentace s názvem ,,Vodovod Libotov“ .

4/9

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků Černý les a
,,Marešák“ v celkové výši 35 740Kč.

4/10

Zastupitelstvo obce pěti hlasy schválilo balíčky za 150Kč pro děti s TP v obci. Celková částka
3 750Kč

V Libotově 28.5.2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

………………………
Ověřovatelé zápisu: Luděk Hlava
Martin Hynek

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