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

Zápis číslo 9 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 19.11.2014
přítomní: Mgr. Filip Kraus, Hynek Martin, Švába Vladimír, Otto Tasler, Milan Řehák, Luděk Hlava,
Petr Lebedinský
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. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Kontrola usnesení
3. Schválení programu zasedání
4. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Podání žádosti o dotaci na vodovod Libotov
6. Kontrola financování dotace na vodovod firmou Profesionálové
7. Návrh rozpočtu MŠ
8. Rozsvícení vánočního stromu
9. Různé

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a zahájil zasedání.
2. Kontrola usnesení
Starosta obce provedl kontrolu usnesení zasedání obecního zastupitelstva ze dne 05.11.2014.
3. Schválení programu zasedání
Starosta obce seznámil přítomné zastupitelstvo obce s programem zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
1

Program zasedání zastupitelstva byl schválen 7 hlasy.
4. Schválení zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu
Starosta obce navrhl p. Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Libotov dne 19.11.2014.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.
Starosta obce navrhl p. Milana Řeháka a p. Petra Lebedinského jako ověřovatele zápisu ze
zasedání obecního zastupitelstva Libotov ze dne 19.11.2014.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo p. Milana Řeháka a p. Petra Lebedinského jako ověřovatele
zápisu.
5. Podání žádosti o dotaci na vodovod
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými podmínkami žádosti o finanční dotaci na
výstavbu vodovodu v Libotově.
Celkové předpokládané náklady na výstavbu vodovodu jsou 17 978 054,15 Kč včetně DPH.
Žádost o finanční dotaci bude podána ve výši 12 600 000,- Kč. Tato částka je ovlivněna
přesným počtem trvale žijících osob v obci Libotov ke dni podání žádosti.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu akce ,,Vodovod Libotov“.
6. Kontrola financování dotace na stavbu Vodovod Libotov firmou Profesionálové
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem cenové nabídky firmy Profesionálové, a. s. na
zajištění výběrového řízení podlimitní zakázky na služby za účelem zajištění financování
stavebního záměru obce ,,Vodovod Libotov“.
Nutnost vyhlášení tohoto typu výběrového řízení pro uvedenou specifikaci bude starostou
prověřena na příslušném právním oddělení krajského úřadu.
Schvalování tohoto bodu proto bylo přesunuto na další jednání zastupitelstva po prověření
nutnosti realizace výběrového řízení na zajištění financování.
7. Návrh rozpočtu MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu příspěvku na provoz příspěvkové
organizace Mateřská škola Libotov pro rok 2015. Pro rok 2015 bylo navrženo schválit
neinvestiční příspěvek ve výši 161 000,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo návrh rozpočtu
8. Rozsvícení vánočního stromu
Starosta obce seznámil přítomné obecní zastupitelstvo s plánem uskutečnění slavnostního
Rozsvěcení vánočního stromu v libotovském parku. V programu jsou zahrnuty: vystoupení
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ZUŠ Dvůr Králové nad Labem, vystoupení dětí MŠ Libotov a členové skupiny Big Band
Dvorský s podáním Vánočních koled dechovými nástroji.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Uspořádání slavnostního rozsvěcení vánočního stromu bylo schváleno 7 hlasy.
Starostou obce bylo navrženo schválit částku cca 5 000,-- Kč, která bude určena na pokrytí
nákladů na dopravu účastníků doprovodného programu na místo události, na finanční honorář
za vystoupení orchestru a na zajištění občerstvení.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce návrh schválilo 7 hlasy.
Starosta obce navrhl zastupitelstvu, aby bylo zakoupeno vánoční LED osvětlení pro doplnění
osvětlení stromu. Navrhnuty byly dvě varianty osvětlení. První za částku 402,- Kč a druhá
varianta za částku 920,- Kč. Obě varianty byly diskutovány s upřesněním technických
specifikací jednotlivých světelných řetězů. Dále byla upřesněna možnost napojení dalších částí
řetězů na stávající systém osvětlení. Starosta obce prověří možnost doplnění řetězů do
současného systému. Závěrem byl upřednostněn nákup osvětlení s možností napojení na
stávající systém světelných řetězů.
Starosta obce Libotov navrhl schválit finanční částku 2000,- Kč na nákup světelného řetězu
osvětlení vánočního stromu v parku Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce nákupem světelného řetězu pro doplnění
stávajícího osvětlení vánočního stromu a to do částky 2 000,- Kč.
9. Různé
Otevřena byla problematika stáří ořechu v blízkosti hasičské zbrojnice.
Diskutována byla otázka zajištění dalšího kontejneru pro tříděné odpady – plasty. Řešeno bude
ve spolupráci s firmami zajišťujícími likvidaci těchto odpadů.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výší měsíční faktury obecního úřadu za telefonní služby
a internetové připojení.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stanoviskem Státního Pozemkového Úřadu
Rozhodnutí dle paragrafu 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. o výměně vlastnických práv ke
komplexní pozemkové úpravě (KoPÚ) v k.ú. Libotov a v navazujících částí sousedícího k.ú.
Dubenec – žádost o vystavení rozhodnutí na úřední desce.
Starosta obce předal všem členům obecního zastupitelstva k důkladnému prostudování a
podáním případných návrhů na změny předběžný návrh finančního rozpočtu obce Libotov pro
rok 2015.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 19.11.2014

9/1

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov dne 19.11.2014.

9/2

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

9/3

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu Vodovodu Libotov.

9/4

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, že schvaluje neinvestiční příspěvek na provoz
příspěvkové organizace Mateřská škola, Libotov (IČ: 75017202) pro rok 2015 ve výši Kč
161000,--Kč.

9/5

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo uskutečnění slavnostního rozsvěcení vánočního stromu.

9/6

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo částku cca 5 000,- Kč na náklady spojené se slavnostním
rozsvěcením vánočního stromu v Libotově.

9/7

Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce nákupem světelného řetězu pro doplnění
stávajícího osvětlení vánočního stromu do Kč 2 000,--.

V Libotově 19.11.2014

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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