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

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 22.12.2014
přítomní: Mgr. Kraus Filip, Hlava Luděk, Hynek Martin, Řehák Milan, Švába Vladimír, Lebedinský
Petr
omluveni: Tasler Otto - přítomen od 17:20 hod
Jednání bylo zahájeno v 17:15 hodin a ukončeno ve 19:15 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Rozpočet obce na rok 2015
5. Pověření starosty k řešení územního plánu obce
6. Vodné a stočné v obci na rok 2015
7. Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
8. Rozhodnutí okresního soudu Trutnov
9. Svoz plastového odpadu
10. Různé

1.

Zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele, konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva Libotov.

2.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starosta obce navrhl zvolit pana Milana Řeháka a pana Lebedinského Petra ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy ověřovatele zápisu.
Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy zapisovatele zápisu.
1

3.

Schválení programu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání obecního zastupitelstva
Libotov a navrhl hlasováním schválit tento návrh.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy zapisovatele zápisu

4.

Rozpočet obce na rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Libotov na rok 2015,
který byl před tímto jednáním řádně zveřejněn na úředních deskách obce. K návrhu rozpočtu
nebyly podány žádné pozměňující ani doplňující návrhy.
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Libotov pro rok 2015, a
to příjmy a výdaje ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet pro rok
2015 je schvalován jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 2 685 230,Financování ve výši Kč 1 422 250,Celkové zdroje ve výši Kč 4 107 480,Celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 4 107 480,O rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ve výši Kč 1 422 250,- snížen meziroční zůstatek
finančních prostředků.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční rozpočet obce Libotov pro rok 2015.

5.

Pověření starosty k řešení územního plánu obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností vypracovat nový územní plán obce
Libotov. Představil možnosti rozšíření spolupráce v této problematice se Stavebním odborem
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Vypracování dokumentu realizuje Stavební odbor
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem. Na náklady vypracování územního plánu obce je
možné žádat o finanční dotaci z krajského úřadu.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k jednání o novém územním plánu obce
Libotov.

6.

Vodné a stočné v obci na rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele výpočtem (kalkulací) cen pro vodné a stočné pro
kalendářní rok 2015. Výpočet již počítá s tím, že obec (stejně jako v minulých letech) nebude
účtovat stočné tj. cena bude činit Kč 0,--/m3. Cena vodného zatím nebyla kalkulována, to bude
možné učinit až po dokončení výstavby vodovodu.
Starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo obce usneslo na tom, že v roce 2015 nebude
požadovat úplatu za odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, že v roce 2015 nebude požadovat úplatu za
odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
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7.

Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo kompetenci
starosty obce Mgr. Filipa Krause k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 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 vyvolávají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu,
může starosta 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 penalizace mohou výrazně
překročit případná rizika 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.
Toto usnesení má platnost po celé volební období 2014 - 2018, ve kterém starosta obce Mgr.
Filip Kraus bude vykonávat funkci starosty.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 7 hlasy stanovilo kompetence starosty obce Libotov k provádění
uvedených opatření.

8.

Rozhodnutí okresního soudu Trutnov
Obec Libotov obdržela datovou schránkou obce Rozsudek jménem republiky, vydaný
Okresním soudem v Trutnově pod evidenčním číslem 9C 137/2014 – 48.
Pověřený samosoudce JUDr. Tomáš Suchánek určil vlastníkem budovy transformační stanice
na stavební parcele č. 100 v obci a katastrálním území Libotov, která je v katastru nemovitostí
zapsána jako budova bez č. p. /č. e. – stavba technického vybavení, společnost ČEZ, a.s. se
sídlem Praha 4, Duhová 2/444, IČ 45274649.
Dále rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení 5 000 ,- Kč do tří dnů od
právní moci rozsudku.
Starosta obce po krátké diskuzi navrhl nepodávat odvolání proti výše uvedenému rozsudku.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí výše uvedeného rozsudku Okresního soudu v Trutnově a
uhradit stanovenou částku 5 000 ,- Kč náklady řízení.

9.

Svoz plastového tříděného odpadu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s problematikou současné nedostačující kapacity
kontejneru pro tříděný plastový odpad. Možnosti pro nápravu jsou:
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-

pronájem dalšího kontejneru svozovou společností 1410,-- Kč/rok a navýšení poplatků
za svoz o 270,-- Kč za každý další kontejner
bezplatné zapůjčení kontejneru od společnosti EkoKom, možnost dodání až v létě 2015
nákup mechanického lisu pro stlačování PET lahví 770 ,-- Kč
navýšení frekvence svozu tříděného odpadu cca 540,-- Kč/ měsíc

Z všeobecné diskuze byl vznesen návrh na schválení zvýšení frekvence pravidelného svozu
tříděného odpadu plastů.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo zvýšení frekvence pravidelného svozu tříděného
plastového odpadu na svoz 1x týdně.

10.

Různé

10a)

Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Libotov
Zastupitelstvo obce projednalo zápis z finančního výboru ze dne 16.12.2014, informace o
hospodaření obce do 30. září 2014 a údaje o schválených rozpočtových opatřeních č. 8, 9 a
10/2014, která schválil starosta obce. Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty
na vědomí.

10b)

Zájemci o koupi stavební parcely v obci Libotov.
Starosta obce seznámil zastupitele se zájmem mladé rodiny o koupi stavební parcely v obci
Libotov. V diskuzi byl projednán obecní zájem o novou výstavbu rodinných domů v obci. Dále
byla diskutována cena případného prodeje pozemků v obci. Současná cena pozemků s možností
výstavby v obci Libotov je přibližně 38,- Kč za 1 m2. Současně bylo specifikováno ukončení
pozemkových úprav v obci Libotov a nutnost realizace směny pozemků u sportovního areálu
a v okrajové části obce v blízkosti nemovitosti manželů Netolických, mezi obcí Libotov a
Pozemkovým fondem.

10c)

Informační SMS z obecního úřadu obyvatelům obce Libotov.
Starosta obce seznámil zastupitele s touto nově zaváděnou službou pro občany obce Libotov.

10d)

Výběrové řízení - úvěr na „Vodovod Libotov“
Místostarosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami k administraci výběrového
řízení pro získání úvěru k financování výstavby akce „Vodovod Libotov“. Z důvodu chybějící
poslední nabídky, je vlastní výběr nejlepšího cenového návrhu a projednání sepsání smlouvy
s vybraným administrátorem pro výběrové řízení přesunuto na další jednání zasedání obecního
zastupitelstva.

10e)

Dotační projekty
Starosta obce reagoval na dotaz týkající se možného využití dalších dotačních projektů v
novém období pro eventuální výstavbu a opravy v obci Libotov.

10f)

Problém s dodávkou vody z vlastní studny
Manželé Ježkovi informovali zastupitelstvo o problému s dodávkou vody z vlastní studny.
Diskutována byla vlastní realizace výstavby vodovodu v Libotově spolu s možností dodávky
vody do rodinného domu manželů Ježkových.
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Starosta obce prověří možnosti přistavení nádrže resp. cisterny s vodou.
10g)

Zasedání Mikroregionu Hustířanka
Starosta obce přítomné seznámil s výsledky zasedání Mikroregionu Hustířanka.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014
10/1 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo ověřovatele zápisu: pana Milana Řeháka a pana Petra
Lebedinského.
10/2 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele zápisu: pana Vladimíra Švábu.
10/3 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 10 dne 22.12.2014.
10/4 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo rozpočet Obce Libotov pro rok 2015, a to příjmy a výdaje
ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet pro rok 2015 je schvalován
jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 2 685 230,Financování ve výši Kč 1 422 250,Celkové zdroje ve výši Kč 4 107 480,Celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 4 107 480,O rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ve výši Kč 1 422 250,- snížen meziroční zůstatek finančních
prostředků.
10/5 Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k jednání o novém územním plánu obce
Libotov.
10/6 Zastupitelstvo obce se 7 hlasy usneslo na tom, že v roce 2015 nebude požadovat úplatu za
odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
10/7

Zastupitelstvo obce se 7 hlasy v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo kompetenci starosty obce Mgr.
Filipa Krause k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 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 vyvolávají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu,
může starosta 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 penalizace mohou výrazně
překročit případná rizika 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.
Toto usnesení má platnost po celé volební období 2014 - 2018, ve kterém starosta obce Mgr.
Filip Kraus bude vykonávat funkci starosty.

10/8

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí Rozsudku jménem republiky, vydaného Okresním
soudem v Trutnově pod evidenčním číslem 9C 137/2014 – 48 ve věci určení vlastnictví stavby
transformační stanice, a proti tomuto rozsudku nepodávat odvolání. Obec zaplatí náklady řízení
ve výši Kč 5 000,--.
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10/9

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo zvýšení frekvence pravidelného svozu tříděného
plastového odpadu na svoz 1x týdně.

Vypracoval: Vladimír Švába
V Libotově
-----------------------místostarosta obce

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

Ověřovatelé zápisu:
......................................

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