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

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 05.11.2014
přítomní: Tasler Otto, Hlava Luděk, Řehák Milan, Kraus Filip, Lebedinský Petr, Hynek Martin, Švába
Vladimír
omluveni: nikdo
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 20:00 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Zahájení (dosavadní starosta)
3. Předání osvědčení o zvolení členům zastupitelstva
4. Složení slibu
5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
6. Schválení programu
7. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsob volby starosty a místostarosty
c) volba starosty (řídí nejstarší člen zastupitelstva)
d) volba místostarosty (řídí nový starosta)
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
9. Zřízení kulturně sociálního výboru
a) určení počtu členů kulturně sociálního výboru
b) volba předsedy kulturně sociálního výboru
c) volba členů kulturně sociálního výboru
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
11. Pověření finančního výboru provádění průběžné a následné vnitřní finanční kontroly
12. Pověření kontrolního výboru přezkoumáváním činnosti vnitřního kontrolního systému
obce
13. Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření v roce 2014
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14. Poskytováním cestovních náhrad členům zastupitelstva
15. Smlouva o dílo na akci „Vodovod Libotov“
16. Rozpočtová opatření zastupitelstva obce
17. Příspěvek dětem na Vánoce
18. Diskuse
1.

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo zápis z minulého jednání zastupitelstva z 8.10.2014 a nemělo
proti němu námitek.

2.

Zahájení (dosavadní starosta).
Starosta Otto Tasler přivítal nové zastupitele a hosty. Popřál jim mnoho úspěchů v další práci.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
24. října 2014; žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libotov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 05.11.2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech
sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

3.

Předání osvědčení o zvolení členům zastupitelstva
Členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb.

4.

Složení slibu
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu starosta upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Libotov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha zápisu). Sám tak učinil také.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

5.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele Vladimíra Švábu a ověřovatele zápisu: Milana Řeháka a
Petra Lebedinského
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hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
6.

Schválení programu jednání
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libotov dostali všichni zvolení členové
zastupitelstva v písemné podobě před jednáním a starostou obce byl na začátku jednání přečten.
Starosta obce navrhl schválit program ustavujícího zasedání zastupitelstva.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce byl schválen
7.

7a)

Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění a neuvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty (řídí nejstarší člen zastupitelstva)
d) volba místostarosty (řídí nový starosta)
Dosavadní starosta obce navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako neuvolněná, a aby
funkce místostarosty obce byla vykonávaná jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
7b)

Dosavadní starosta obce konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování na tajné musí schválit
zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
7c)

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán návrh
zvolit do funkce starosty pana Mgr. Filipa Krause narozeného 21.10.1984 ve Dvoře Králové
nad Labem.
Zastupitelé byli vyzváni hlasovat o návrhu: Zvolit starostou obce pana Mgr. Krause Filipa.
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hlasování: 6 pro

0 proti

1 se zdržel

Pan Otto Tasler předal řízení schůze novému starostovi obce Mgr. Filipovi Krausovi.
Návrh byl schválen
Vzhledem k tomu, že pan Otto Tasler nebyl opětovně zvolen do funkce starosty obce, vznikl
mu nárok na vyplacení odměny při skončení funkčního období. V zákoně není jednoznačně
stanoveno, jak se odměna vyplácí - zda ve splátkách, nebo jednorázově, a proto bylo navrženo,
aby se zastupitelstvo obce usneslo na tom, že odměna při skončení funkčního období dle § 75
zákona o obcích bude vyplacena bývalému starostovi obce Otto Taslerovi jednorázově v
řádném výplatním termínu zaměstnavatele 14. prosince 2014.
hlasování: 5 pro

1 proti

1 se zdržel

Návrh byl přijat.
7d)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
návrh na zvolení dvou místostarostů. Byly podány návrhy zvolit do funkce místostarosty:
1. Vladimíra Švábu narozeného 30.08.1974 v Jaroměři
2. Martina Hynka narozeného 04.10.1976 ve Dvoře Králové nad Labem
3. Luďka Hlavu narozeného 17.09.1967 ve Dvoře Králové nad Labem. Pan Luděk Hlava se
vzdal kandidatury na pozici místostarosty.
Hlasování pro 1. místostarostu Vladimíra Švábu: 6 pro 0 proti 1 se zdržel
Hlasování pro 2. místostarostu Martina Hynka: 5 pro 0 proti 2 se zdrželi
Návrhy na volbu dvou místostarostů byly schváleny a místostarosty obce byli zvoleni Vladimír
Švába a Hynek Martin

8.

Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a)
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní
výbor (§ 117 a násl. zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu.

8a)

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy.
hlasování:
7 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Návrh byl schválen.
8b)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Starosta obce Mgr. Filip Kraus navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Luďka Hlavu narozeného 17.09.1967 ve Dvoře Králové nad Labem s tím, že pro výkon
této funkce nebude dlouhodobě uvolněn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
8c)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Starosta obce Mgr. Filip Kraus navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Ottu Taslera narozeného 11.02.1951 ve Dvoře Králové nad Labem s tím, že pro výkon
této funkce nebude dlouhodobě uvolněn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
hlasování:

8d)

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Starosta obce navrhl zvolit Ottu Taslera narozeného 11.02.1951 ve Dvoře Králové nad Labem a
Petra Lebedinského narozeného 28.08.1979 ve Dvoře Králové nad Labem s tím, že pro výkon
těchto funkcí nebudou dlouhodobě uvolněni.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
8e)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Starosta obce navrhl zvolit členy kontrolního výboru Milana Řeháka narozeného 11.09.1958 ve
Dvoře Králové nad Labem a Luďka Hlavu narozeného 17.09.1967 ve Dvoře Králové nad
Labem s tím, že pro výkon těchto funkcí nebudou dlouhodobě uvolněni.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
9.

Zřízení kulturně sociálního výboru
a) určení počtu členů kulturně sociálního výboru
b) volba předsedy kulturně sociálního výbor
c) volba členů kulturně sociálního výboru

9a)

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Kulturně sociální výbor, který bude mít tři
členy.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
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9b)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturně
sociálního výboru. Starostou obce byl podán návrh: Řehák Milan. Tento svoji kandidaturu
odmítl. Dalším navrženým byl Hynek Martin narozený 04.10.1976 ve Dvoře Králové nad
Labem. Předseda výboru nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl přijat.
9c)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálně kulturního
výboru. Starosta obce navrhl zvolit členy výboru Petra Lebedinského narozeného 28.08.1979
ve Dvoře Králové nad Labem a Ottu Taslera narozeného 11.02.1951 ve Dvoře Králové nad
Labem. Členové výboru nebudou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
9d)

Starosta obce navrhl rozšířit schválený program zastupitelstva o bod: Zřízení výboru pro sport a
volný čas. A zároveň navrhl zřídit výbor pro sport a volný čas, který bude tříčlenný.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen
9e)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro
sport a volný čas. Starosta obce navrhl zvolit předsedou výboru pro sport a volný čas Petra
Lebedinského narozeného 28.08.1979 ve Dvoře Králové nad Labem. Předseda výboru nebude
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
9f)

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy výboru pro sport a volný
čas. Starosta obce navrhl zvolit členy výboru pro sport a volný čas Luďka Hlavu narozeného
17.09.1967 ve Dvoře Králové nad Labem a Milana Řeháka narozeného 11.09.1958 ve Dvoře
Králové nad Labem. Členové výboru nebudou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
10.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, stanovena pravidelná měsíční odměna:
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10a)

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je členem výboru/výborů (jmenovitě: Milan
Řehák) ve výši 700,-- Kč měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 06.11.2014
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
10b)

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty obce pana Mgr. Filipa Krause ve výši 11 000,-- Kč a za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce pana Martina Hynka a Vladimíra Šváby ve výši 4 000,-- Kč
měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 06.11.2014.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
10c)

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je předsedou výboru (jmenovitě: Lebedinský
Petr, Luděk Hlava, Tasler Otto) ve výši 1 000,-- Kč měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu
vzniká od 06.11.2014. Předseda kulturně sociálního výboru pan Martin Hynek je zároveň
místostarostou obce a bude mu vyplácena odměna pouze za funkci neuvolněného místostarosty.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
10d)

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí (v současnosti žádný takový
zastupitel není) ve výši 400,-- Kč měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vznikne ode dne
následujícího po odstoupení zastupitele z jiných funkcí (člen výboru, předseda výboru,
místostarosta, starosta).
hlasování:

6 pro

0 proti

1 se zdržel

Návrh byl schválen.
11.

Pověření finančního výboru prováděním průběžné a následné vnitřní finanční kontroly
Starosta obce navrhl, aby se v souladu s vnitřními směrnicemi obce zastupitelstvo obce usneslo
na tom, že se finanční výbor (kromě kontrolních úkolů vyplývajících ze zákona č.128/2000 Sb.)
pověřuje provádět průběžné a následné vnitřní finanční kontroly.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
12.

Pověření kontrolního výboru přezkoumáváním činnosti vnitřního kontrolního systému
obce
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Starosta obce navrhl, aby se v souladu s vnitřními směrnicemi obce zastupitelstvo obce usneslo
na tom, že kromě kontrolních úkolů vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., bude kontrolní
výbor specializovaným a funkčně nezávislým útvarem obce, který přezkoumává a vyhodnocuje
účinnost vnitřního kontrolního systému obce.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
13.

Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření v roce 2014
V souladu s vnitřní směrnicí o zpracování rozpočtu je možné starostu obce pověřit
schvalováním rozpočtových opatření.
Bylo navrženo, aby v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovilo kompetenci
starosty obce k provádění rozpočtových opatření v roce 2014 v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně
provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku
rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě
havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
14.

Poskytováním cestovních náhrad členům zastupitelstva
Zastupitelstvu obce je dle § 84 odst. 2 písm. t) vyhrazeno stanovit zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.
Starostou obce byly navrženy následující zásady:
a) Obec nevlastní služební osobní automobil, a proto mohou členové zastupitelstva při
služebních cestách používat soukromá motorová vozidla.
b) Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce pro Obec Libotov budou
všem členům zastupitelstva poskytovány v souladu s ustanovením § 173 a násl. zákona č.
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262/2006 Sb., Zákoník práce. Stravné bude poskytnuto ve výši dolní hranice rozpětí
stanoveného v § 176 zákona. Při zahraniční pracovní cestě nebude poskytováno kapesné dle §
180 zákona.
c) Vyplacení cestovného neuvolněným členům zastupitelstva schvaluje starosta obce.
Vyplacení cestovného starostovi obce schvaluje místostarosta. Schválení cestovného se
realizuje podpisem cestovního příkazu. Služební cestu je člen zastupitelstva povinen vyúčtovat
nejpozději do 10ti dnů po skončení příslušného kalendářního roku, ve kterém se uskutečnila,
jinak nebude cestovné (náhrady výdajů) vyplaceno.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
15.

Smlouva o dílo na akci „Vodovod Libotov“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na realizaci stavby
„Vodovod Libotov“. Starosta obce navrhl schválit uzavření Smlouvy o dílo č.1710/2014 mezi
vítěznou firmou Stavoka Kosice a.s. a obcí Libotov na realizaci stavby „Vodovod Libotov“,
která bude uskutečněna po schválení finanční dotace na realizaci stavby.
hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
16.

Rozpočtová opatření zastupitelstva obce
V návaznosti na povinnost obce vyplatit dle § 75 zákona o obcích bývalému starostovi Otto
Taslerovi odměnu při skončení funkčního období a v návaznosti na skutečnost, že realizace
akce „Vodovod Libotov“ bude zahájena až v roce 2015, bylo navrženo, aby zastupitelstvo obce
schválilo následující rozpočtové opatření č. 13/2014:

2310/6121
3412/6121
6112/5023
---- /8115

- 625 700,-- snížení předpokládaných výdajů na výstavbu vodovodu
- 153 000,-- snížení předpokládaných výdajů na výstavbu multifunkčního přístřešku
na hřišti
+ 180 200,-- zvýšení výdajů na výplatu odměny při skončení funkčního období
starostovi obce
- 598 500,-- snížení předpokládaného schodku rozpočtu

hlasování:

6 pro

1 proti

0 se zdržel.

Návrh byl schválen.
17.

Příspěvek dětem na Vánoce
Zastupitelstvo projednalo příspěvek dětem na Vánoce. Bylo navrženo, aby dětem s trvalým
pobytem v obci Libotov narozeným v období od 1.1.1997 do 31.12.2014 byl vyplacen finanční
dar ve výši Kč 500,-- na jedno dítě. Výplata finančních darů bude provedena 03.12.2014 proti
podpisu zákonných zástupců dítěte. Výplatu provede paní Věra Černá od 18:00 do 20:00 hodin.
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hlasování:

7 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl schválen.
18. Diskuse
Starosta obce v diskuzi otevřel téma organizace propůjčování sportovního areálu Libotov.
Závěrem bylo dohodnuto setrvání organizace propůjčování u manželů Taslerových. Dále budou
nově vyrobeny další klíče od areálu, které budou předány předsedovi výboru pro sport a volný
čas Petrovi Lebedinskému.
Starosta obce navrhl plán pro organizaci a kontrolu obecních zaměstnanců. Ráno pak proběhne
setkání starosty Mgr. Filipa Krause a Otty Taslera v 07:30 hod v budově obecního úřadu.
Pan Lebedinský Miroslav vznesl požadavek na řešení problematiky volně pobíhajících psů
v obci.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 05.11.2014
8/1

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovatele Milana
Řeháka a Petra Lebedinského

8/2

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného ustavujícího zasedání obecního
zastupitelstva obce Libotov dne 5.11.2014.

8/3

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, aby starosta ani místostarosta obce nebyli pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

8/4

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, aby volba starosty a místostarosty proběhla
veřejným hlasováním.

8/5

Zastupitelstvo obce 6 hlasy zvolilo starostou Obce Libotov Mgr. Filipa Krause, nar. 21.10.1984
ve Dvoře Králové nad Labem.

8/6

Zastupitelstvo obce se 5 hlasy usneslo na tom, že odměna při skončení funkčního období dle §
75 zákona o obcích bude vyplacena bývalému starostovi obce Otto Taslerovi jednorázově v
řádném výplatním termínu zaměstnavatele 14. prosince 2014.

8/7

Zastupitelstvo obce 6 hlasy zvolilo místostarostou Obce Libotov Vladimíra Švábu, nar.
30.08.1974 v Jaroměři.

8/8

Zastupitelstvo obce 5 hlasy zvolilo místostarostou Obce Libotov Martina Hynka nar.
04.10.1976 ve Dvoře Králové nad Labem.

8/9

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, že bude zřízen finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.

8/10

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo předsedou finančního výboru: pana Luďka Hlavu nar.
17.09.1967 ve Dvoře Králové nad Labem. Předseda finančního výboru nebude pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněn.

8/11

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo předsedou kontrolního výboru: pana Ottu Taslera, nar.
11.02.1951 ve Dvoře Králové nad Labem. Předseda kontrolního výboru nebude pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněn.

8/12

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo členy finančního výboru: Ottu Taslera narozeného
11.02.1951 ve Dvoře Králové nad Labem a Petra Lebedinského narozeného 28.08.1979 ve
Dvoře Králové nad Labem. Členové finančního výboru nebudou pro výkon svých funkcí
dlouhodobě uvolněni.

8/13

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo členy kontrolního výboru: Milana Řeháka narozeného
11.09.1958 ve Dvoře Králové nad Labem a Luďka Hlavu narozeného 17.09.1967 ve Dvoře
Králové nad Labem. Členové kontrolního výboru nebudou pro výkon svých funkcí dlouhodobě
uvolněni.

8/14

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na zřízení kulturně sociálního výboru. Výbor bude
tříčlenný.
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8/15

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo předsedu kulturně sociálního výboru: Martina Hynka
narozeného 04.10.1976 ve Dvoře Králové nad Labem. Předseda sociálně - kulturního výboru
nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn.

8/16

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo členy kulturně sociálního výboru: Petra Lebedinského
narozeného 28.08.1979 ve Dvoře Králové nad Labem a Ottu Taslera narozeného 11.02.1951 ve
Dvoře Králové nad Labem. Členové sociálně - kulturního výboru nebudou pro výkon svých
funkcí dlouhodobě uvolněni.

8/17 Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na rozšíření schváleného programu zastupitelstva obce o
bod: Zřízení výboru pro sport a volný čas a zároveň se usneslo na zřízení tříčlenného výboru
pro sport a volný čas.
8/18 Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo předsedu výboru pro sport a volný čas Petra Lebedinského
narozeného 28.08.1979 ve Dvoře Králové nad Labem s tím, že pro výkon své funkce nebude
dlouhodobě uvolněn.
8/19

Zastupitelstvo obce 7 hlasy zvolilo členy výboru pro sport a volný čas Luďka Hlavu
narozeného 17.09.1967 ve Dvoře Králové nad Labem a Milana Řeháka narozeného 11.09.1958
ve Dvoře Králové nad Labem. Členové výboru pro sport a volný čas nebudou pro výkon svých
funkcí dlouhodobě uvolněni.

8/20

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce, který je členem výboru/výborů (jmenovitě Řehák Milan) ve výši 700,-- Kč
měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 06.11.2014

8/21

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty
obce pana Mgr. Filipa Krause ve výši 11 000,-- Kč a za výkon funkce neuvolněného
místostarosty pana Vladimíra Šváby a Martina Hynka ve výši 4 000,-- Kč měsíčně s tím, že
nárok na tuto odměnu vzniká od 06.11.2014

8/22

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce, který je předsedou výboru (jmenovitě: Lebedinský Petr, Luděk Hlava,
Tasler Otto) ve výši 1 000,-- Kč měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 06.11.2014.
Předseda kulturně sociálního výboru pan Martin Hynek je zároveň místostarostou obce a bude
mu vyplácena odměna pouze za funkci neuvolněného místostarosty.

8/23

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce bez dalších funkcí (v současnosti žádný takový zastupitel není) ve výši
400,-- Kč měsíčně s tím, že nárok na tuto odměnu vznikne ode dne následujícího po odstoupení
zastupitele z jiných funkcí (člen výboru, předseda výboru, místostarosta, starosta).

8/24

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, že se finanční výbor (kromě kontrolních úkolů
vyplývajících ze zákona č.128/2000 Sb.) pověřuje provádět průběžné a následné vnitřní
finanční kontroly.

8/25

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy se usneslo na tom, že kromě kontrolních úkolů
vyplývajících ze zákona č. 128/200 Sb., bude kontrolní výbor specializovaným a funkčně
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nezávislým útvarem obce, který přezkoumává a vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního
systému obce.
8/26

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, aby v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena
kompetence starosty obce Mgr. Filipa Krause k provádění rozpočtových opatření v roce 2014
v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně
provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku
rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě
havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.

8/27

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na zásadách pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce:
a) Obec nevlastní služební osobní automobil, a proto mohou členové zastupitelstva při
služebních cestách používat soukromá motorová vozidla.
b) Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce pro Obec Libotov budou
všem členům zastupitelstva poskytovány v souladu s ustanovením § 173 a násl. zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce. Stravné bude poskytnuto ve výši dolní hranice rozpětí
stanoveného v § 176 zákona. Při zahraniční pracovní cestě nebude poskytováno kapesné dle §
180 zákona.
c) Vyplacení cestovného neuvolněným členům zastupitelstva schvaluje starosta obce.
Vyplacení cestovného starostovi obce schvaluje místostarosta. Schválení cestovného se
realizuje podpisem cestovního příkazu. Služební cestu je člen zastupitelstva povinen vyúčtovat
nejpozději do 10ti dnů po skončení příslušného kalendářního roku, ve kterém se uskutečnila,
jinak nebude cestovné (náhrady výdajů) vyplaceno.

8/28

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo investiční výstavbu „Vodovodu Libotov“ a zároveň
schválilo uzavření Smlouvy o dílo na výstavbu „Vodovodu Libotov“ se společností
STAVOKA KOSICE, a. s.

8/29

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 13/2014:
2310/6121
- 625 700,-- snížení předpokládaných výdajů na výstavbu vodovodu
3412/6121
- 153 000,-- snížení předpokládaných výdajů na výstavbu multifunkčního
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6112/5023
---- /8115
8/30

přístřešku na hřišti
+ 180 200,-- zvýšení výdajů na výplatu odměny při skončení funkčního období
starostovi obce
- 598 500,-- snížení předpokládaného schodku rozpočtu

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, aby dětem s trvalým pobytem v obci Libotov
narozeným v období od 1.1.1997 do 31.12.2014 byl vyplacen finanční dar ve výši Kč 500,-- na
jedno dítě. Výplata finančních darů bude provedena 03.12.2014 proti podpisu zákonných
zástupců dítěte. Výplatu provede paní Věra Černá na Obecním úřadu Libotov od 18:00 do
20:00 hodin.

V Libotově 05.11.2014

-----------------------místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

------------------------starosta obce

.......................................
Řehák Milan
….........................................
Lebedinský Petr
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