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Zápis číslo 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 8. října 2014

přítomní: pan Otto Tasler, pan Luděk Hlava, pan Martin Hynek, pan Jan Macoun,
pan Jaroslav Kubinec, pan Vladimír Švába
omluveni: pan Mgr. Milan Frýba
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno v 20:55 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 pronájmu pozemků 74/11 a 74/12 v KÚ Libotov od
Státního pozemkového úřadu.
Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „ Vodovod Libotov“.
Informace o průběhu zpracování projektu vodovodních přípojek .
Informace o realizaci dopravního značení v obci .
Informace o pozemkových úpravách „ Rozhodnutí o schválení návrhu“ .
Různé
hlasování:
6 pro proti 0
Program jednání byl schválen.

1.

0 se zdrželo

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Luděk Hlava a Jaroslav Kubinec
hlasování:
6 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele
1

Starosta obce navrhl zapisovatele: Otto Taslera
hlasování:
6 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.7.2014

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 30. července 2014 vzalo na vědomí.
4.

Projednání a schválení pronájmu pozemků 74/11 a 74/12 v KÚ Libotov od Státního
pozemkového úřadu.

Zastupitelstvo obce projednalo a navrhlo schválit dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 4484 N 05/54 ,
kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného. Bylo navrženo schválit prohlášení, že
nájemní smlouva č. 448 N 05/54, uzavřená dne 24.6.2005, je neplatná v části týkající se nemovité věci:
pozemku KN p.č. 74/9, který na základě geometrického plánu č. 103-125/2012 byl oddělen z pozemku
KN p.č. 74/4 v k.ú. Libotov, a to od samého počátku.
Dále navrhlo schválit pronájem pozemku v k.ú. Libotov, a to p.č. 74/11 o výměře 1 164 m2 a p.č.
74/12 o výměře 274 m2 za výši ročního nájemného ve výši 4 269,-- Kč.
hlasování:
6 pro
Návrh byl schválen.
5.

0 proti

0 se zdrželo

Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Vodovod Libotov“.

Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Vodovod Libotov“.
Byly podány pouze tři nabídky a minimální požadavek je předložení pěti nabídek. Zadavatel se tímto
rozhodl postupovat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Dále bylo rozhodnuto o zopakování zadávacího řízení veřejná zakázka „Vodovod Libotov“.
Starosta informoval zastupitelstvo o zaslání dopisu na „Ministerstvo zemědělství“ s žádostí o
prodloužení termínu na podání žádosti o dotaci. Žádosti bylo vyhověno a termín na podání žádosti o
dotaci byl prodloužen z původního termínu 30.9.2014 na nový termín 30.11.2014.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
pro opakované výběrové řízení, které se bude konat dne 20.10.2014 v 10:00 hodin.
Složení komise: Otto Tasler, Mgr. Milan Frýba, Luděk Hlava, Ing. Richard Rak, Ing.Bc. Alena
Zahradníková.
Náhradníci komise: Vladimír Švába, Martin Hynek, Jaroslav Kubinec, Ing. Libor Špatenka, Ing. Marta
Pleskot Studničková.
hlasování:

6 pro

0 proti

0 se zdrželo
2

Návrh byl schválen.
6.

Informace o průběhu zpracování projektu vodovodních přípojek.

Projektanti se starostou navštívili všechny domácnosti v obci a ve spolupráci s občany byla navržena
trasa jednotlivých přípojek.
7.

Informace o realizaci dopravního značení v obci.

Starosta obce seznámil přítomné s probíhající přípravou realizace dopravního značení v rámci obcí
Mikroregionu Hustířanka. Mikroregion Hustířanka získal dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši
300 000,-- Kč. Dotace Mikroregionu Hustířanka 400 000,-- Kč. V současné době je připravováno
výběrové řízení na dodavatele.
Předpokládaný rozpočet pro obec Libotov vypadá následovně: celkové náklady 204 091,-- Kč. Podíl
na dotaci Královéhradeckého kraje: 24 649,-- Kč . Podíl na dotaci Mikroregionu Hustířanka 32 865,-Kč. Podíl obce Libotova: 146 578,-- Kč.
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo přepokládaný podíl obce na realizaci dopravního
značení v obci ve výši 146 577,-- Kč.
Hlasování: 6 pro
Návrh byl schválen
8.

0 proti

0 se zdrželo

Informace o pozemkových úpravách „ Rozhodnutí o schválení návrhu“.

Pozemkové úpravy byly schváleny a postupně bude realizován plán společných zařízení. O pořadí
realizace plánu společných zařízení rozhodne ZO.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
9.

Různé

Starosta obce poděkoval zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu obce a kandidujícím zastupitelům
popřál hodně úspěchů ve volbách.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 8. října 2014
7/1

Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na schválení programu jednání, na ověřovatelích
zápisu: pan Luděk Hlava a pan Jaroslav Kubinec a na zapisovateli: Otto Tasler.

7/2

Zastupitelstvo obce Libotov šesti hlasy schválilo uzavření smlouvy na pronájem pozemků KN
p.č. 74/11 o výměře 1 149 m2, KN 74/12 o výměře 274 m2 za cenu ročního nájmu 4269,-- Kč;
dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 4484 N 05/54, kterým se mění předmět nájmu a výše ročního
nájemného a prohlášení, že nájemní smlouva č. 448 N 05/54, uzavřená dne 24.6.2005, je
neplatná v části týkající se nemovité věci: pozemku KN p.č. 74/9, který na základě
geometrického plánu č. 103-125/2012 byl oddělen z pozemku KN p.č. 74/4 v k.ú. Libotov, a to
od samého počátku.

7/3

Zastupitelstvo obce Libotov šesti hlasy schválilo realizaci dopravního značení v obci
prostřednictvím Mikroregionu Hustířanka. Předpokládané celkové náklady pro Obec Libotov
na akci činí 204 091,-- Kč s tím, že předpokládaný podíl obce na realizaci by měl činit cca
146 577,-- Kč.

7/4

Zastupitelstvo obce Libotov šesti hlasy schválilo členy komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise pro opakované výběrové řízení na akci „Vodovod Libotov“, které se bude konat dne
20.10.2014 v 10:00 hodin.
Složení komise: Otto Tasler, Mgr. Milan Frýba, Luděk Hlava, Ing. Richard Rak, Ing.Bc. Alena
Zahradníková.
Náhradníci komise: Vladimír Švába, Martin Hynek, Jaroslav Kubinec, Ing. Libor Špatenka,
Ing. Marta Pleskot Studničková.

V Libotově 8.10.2014

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Luděk Hlava
Jaroslav Kubinec

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