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

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 22.01.2015
přítomní: Mgr.Kraus Filip, Hynek Martin, Švába Vladimír, Tasler Otto, Hlava Luděk, Řehák Milan
omluveni: Lebedinský Petr
Jednání bylo zahájeno v 17.30 hodin a ukončeno ve 20.00 hod. za přítomnosti 6 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Dar FC Libotov. 15 000, oznámení střetu zájmů
Pojištění majetku obce a členů zastupitelstva.
Akce v roce 2015.
7a Dětský den.
7b Příspěvek 5000 Kč na MDŽ.
7c Příspěvek 1500 Kč na poháry a 2000 Kč na věcné ceny volejbalového turnaje.
7d Příspěvek na poháry fotbalového turnaje.
7e Příspěvek na poháry hasičské soutěže.
7f Den obce.
7g Setkání důchodců.
8. Záměr prodeje pozemku p. č. 922, k. ú. Libotov.
9. Výběrové řízení na administraci veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění
financování stavby „Vodovod Libotov“.
10. Pořízení dopravního značení dle pasportu komunikací obce Libotov.
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Různé
Dotace na výstavbu ,,Vodovod Libotov“
Odpadové hospodářství obce
Sezonní zaměstnanci obce
Revize technických zařízení obce
Dětské hřiště MŠ – lesy čr
Svoz nebezpečného odpadu
Nedostatek pitné vody rodiny Ježkových
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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 Luďka Hlavu 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.
3. Schválení programu zasedání ZO Libotov
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. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
22.12.2014 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5. Dar FC Libotov
Starosta obce navrhl na základě schváleného finančního rozpočtu obce Libotov pro rok 2015,
hlasováním schválit podpis smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Libotov a FC
Libotov ve výši 15 000,- Kč. Starosta obce se vzhledem k výkonu funkce předsedy klubu FC
Libotov a tedy možnému střetu zájmů zdržel hlasování.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru 15 000 Kč FC
Libotov.
6. Pojištění majetku obce a členů zastupitelstva
Starosta obce, seznámil přítomné zastupitele, s návrhy pojistných smluv renovovaných
pojišťoven Kooperativa a.s. a Česká Pojišťovna a.s., s jejich pojistným plněním a s poplatky za
jednotlivá pojištění.
Navrhl, schválit sepsání pojistné smlouvy se společností Kooperativa a.s., která nabídla levnější
variantu pojistné smlouvy s ročními náklady ve výši 12 029,- Kč + pojištění členů
zastupitelstva v ceně 5 000,- Kč za rok pojištění.
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s.
7. Akce v roce 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozšířením spolupráce s okolními obcemi při
organizování kulturně společenských akcí.
7a

Dětský den obce Libotov 2015
Starosta obce navrhl hlasováním schválit konání tradiční kulturně společenské akce
Dětský den obce Libotov 2015. Dále navrhl schválit termín konání akce Dětský den
obce Libotov v termínu 06.06.2015.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo konání akce Dětský den obce Libotov a to v termínu
06.06.2015

7b

Setkání žen obce Libotov při příležitosti MDŽ 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na konání a zajištění
pravidelného setkání žen obce Libotov při příležitosti MDŽ 2015. Starosta obce navrhl
hlasováním schválit částku cca 5.000,- Kč na zajištění občerstvení kulturně
společenského setkání žen obce Libotov při příležitosti MDŽ 2015.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek cca 5 000 Kč na setkání žen obce při
příležitosti MDŽ 2015

7c

Volejbalový turnaj 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s konáním pravidelného volejbalového
turnaje 23.05.2015. Starosta navrhl hlasováním schválit nákup pohárů v částce přibližně
1500,- Kč a věcných cen v částce cca 2000,- Kč pro účastníky volejbalového turnaje.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce nákupem pohárů v částce přibližně 1500,- Kč
a věcných cen v částce cca 2000,- Kč pro účastníky turnaje.

7d

Fotbalový turnaj 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s konáním každoročního fotbalového
turnaje. Navrhl hlasováním schválit nákup pohárů pro účastníky fotbalového turnaje
v hodnotě cca 3000,- Kč. Starosta obce se vzhledem k výkonu funkce předsedy klubu
FC Libotov a tedy možnému střetu zájmů zdržel hlasování.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce nákupem pohárů v částce přibližně 3000,- Kč
pro účastníky fotbalového turnaje.
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7e

Soutěž v požárním útoku SDH Libotov
Velitel SDH Libotov pan Miroslav Lebedinský seznámil přítomné zastupitele se
záměrem uspořádání pravidelné soutěže v požárním útoku v Libotově. Termín pořádání
soutěže, požadavky na nákup cen pro účastníky a přesná forma soutěže, bude upřesněna
k dalšímu zasedání ZO Libotov.

7f

Den obce Libotov 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na konání pravidelného kulturně
společenského setkání občanů a přátel obce Libotov ,,Den obce Libotov“. Navrhována
byla forma pořádaného setkání a termín uskutečnění akce. Vzhledem k požadavku na
koordinaci možného termínu konání akce spolu s uskutečněním svaté mše v kapli
Libotov, bylo schválení konání této akce a termínu uskutečnění setkání odloženo na
další zasedání ZO Libotov. Termín konání akce bude stanoven po dohodě s děkanstvím
Dvůr Králové nad Labem, děkanem Čakalou resp. Ing. Bartošem.

7g

Setkání ,,důchodců“ obce Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem konání pravidelného setkání
,,důchodců“ obce Libotov. Starosta navrhl hlasováním schválit termín konání setkání
28.02.2015 a pověřit starostu obce zajištěním občerstvení pro účastníky setkání.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo konání akce ,,Setkání důchodců obce Libotov“ v termínu
28.02.2015 a pověřilo starostu obce zajištěním občerstvení pro účastníky setkání.

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 922, k. ú. Libotov.
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o koupi uvedeného pozemku. Navrhl schválit
záměr prodeje pozemku p. č. 922, k. ú. Libotov se závaznými podmínkami prodeje.
Záměr č.1/2015
Prodej pozemku p. č. 922, k. ú. Libotov o výměře 1726 m2, druh pozemku zahrada,
za účelem výstavby objektu k trvalému bydlení,
prodej bude uskutečněn na podkladě kupní smlouvy, ve které budou také specifikovány
závazné podmínky časového horizontu pro započetí vlastní výstavby objektu a podmínky pro
odstoupení od kupní smlouvy s předkupním právem obce při nedodržení účelu prodeje a
časového horizontu zahájení vlastní výstavby objektu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č.922 v k.ú. Libotov
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9. Výběrové řízení na administraci veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění
financování stavby „Vodovod Libotov“.
Místostarosta obce pan Vladimír Švába, seznámil přítomné zastupitele, se všemi nabídkami na
administraci veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění financování stavby ,,Vodovod
Libotov“. Všechny oslovené firmy obdržely stejná zadání a stejné podmínky. Jednotlivé
nabídky jsou:
Nabídka č.1
Celková nabídková cena poskytnutých služeb 20 000,- Kč vč. DPH.
Nabídka č.2
Celková nabídková cena poskytnutých služeb 22 990,- Kč vč. DPH.
Nabídka č.3
Celková nabídková cena poskytnutých služeb 25.000,- Kč vč. DPH.
Nabídka č.4
Celková nabídková cena poskytnutých služeb 35 090,- Kč vč. DPH.
V následné navazující diskuzi byla řešena možnost administrace výběrového řízení vlastním
zajištěním. Tato forma administrace byla navržena na podkladě zkušeností z minulých již
uskutečněných výběrových řízení obce a na základě doporučení odborníků z finančních
institucí.
Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce k zjištění možností podmínek a administrace
tohoto výběrového řízení vlastními prostředky.
10. Pořízení dopravního značení dle pasportu komunikací obce Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se skutečným stavem realizace výstavby a
doplnění dopravního značení dle Pasportu komunikací obce Libotov. Díky odstoupení
některých obcí svazku Hustířanka od záměru realizace doplnění dopravního značení bude
finanční příspěvek na výstavbu od svazku obcí Hustířanka, vyšší než bylo původně plánováno.
11. Zpráva kontrolního výboru
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zprávou Kontrolního výboru obce Libotov
konaného dne 29.12.2014. Kontrolou vyhlášek byla zjištěna nutnost změny vyhlášky 2/2009 o
stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libotov.
Zastupitelstvo obce vzalo zápis kontrolního výboru na vědomí.
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12. Různé
Dotace na výstavbu ,,Vodovod Libotov“
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací ve schvalování získání finanční
dotace. Žádost se nachází ve fázi schvalování. Výsledek bude znám po zasedání meziresortní
komise. Termín zasedání komise není přesně stanoven.
Odpadové hospodářství
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se situací v oblasti odpadového hospodářství
v souvislosti s novými zákonnými normami. Po konzultaci s nadřízenými úřady bylo
doporučeno počkat na jednoznačné stanovisko ministerstva.
Sezonní zaměstnanci obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností zaměstnat osobu se sníženou pracovní
schopností a s předpokládanými finančními náklady na tohoto zaměstnance. V tomto kontextu
byla dále diskutována varianta žádosti o získání zaměstnanců z pracovního úřadu a jejich
dotované podpory. Z diskuze pak vyplynulo stanovisko k podání žádosti o získání třech
pracovníků z pracovního úřadu Dvůr Králové nad Labem. Žádost je vhodné podat co nejdříve a
to do 20 kalendářního dne měsíce. S požadavkem na nástup do zaměstnání k 01.04.2015.
Revize technických zařízení obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností provedení pravidelné revize a odborné
kontroly jednotlivých technických zařízení obce (komíny, plyn, elektro). Dále byla řešena
nutnost pravidelné kontrola jednotlivých prvků dětského hřiště Libotov. Pověřená osoba obce
Libotov provádí tuto kontrolu 1x za 1/4roku. Odborná firma pak provede kontrolu 1x za rok.
Dětské hřiště Mateřské školy Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zahájením jednání se společností Lesy ČR
provozovna Dvůr Králové nad Labem o možnosti výstavby několika prvků dětského hřiště
přímo v areálu MŠ Libotov. Ředitelka MŠ Libotov byla požádána o specifikaci požadavku na
jednotlivé prvky dětského hřiště. O další fázi tohoto jednání budou zastupitelé informováni.
Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně , objednávka,
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s povinností obce zrealizovat pravidelný svoz
nebezpečného odpadu pro občany obce Libotov. Tato povinnost je stanovena na dva termíny
během každého kalendářního roku. Starosta obce zašle objednávku na realizaci svozů
společnosti Marius Pedersen. Tato společnost pak stanoví možný termín realizace svozové dne
nebezpečného odpadu pro obec Libotov.
Nedostatek pitné vody rodiny Ježkových
Starosta obce informoval přítomné zastupitele s aktuální situací nedostatku resp. ztráty zdroje
pitné vody v rodinném domě manželů Ježkových. Obec ihned po obdržení informace o vzniku
tohoto problému zajistila přistavení nádrže na pitnou vodu. Ve spolupráci s panem Milanem
Řehákem pak byl do rodinného domu přiveden provizorní zdroj na dodávku pitné vody. Obec
Libotov tímto děkuje panu Milanu Řehákovi za jeho velmi vstřícný a lidský přístup. V dalších
dnech pak došlo k částečnému obnovení přítoku vody do zdroje pitné vody rodinného domu
manželů Ježkových.

6

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015
1/1
1/2

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli
zápisu.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.

1/3

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 1 dne 22.01.2015.

1/4

Zastupitelstvo obce 5 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančního
daru FC Libotov ve výši 15 000 Kč.

1/5

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem pojistné smlouvy k pojištění
majetku obce a zastupitelů obce s pojišťovnou Kooperativa a.s. Celková cena pojištění bude
12 029 + 5 000 Kč.

1/6

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo konání akce Dětský den obce Libotov a to v termínu
06.06.2015

1/7

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo poskytnutí finančního příspěvku cca 5 000 Kč na setkání
žen obce, při příležitosti MDŽ 2015.

1/8

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce nákupem pohárů v částce přibližně 1500,- Kč
a věcných cen v částce cca 2000,- Kč pro účastníky volejbalového turnaje.

1/9

Zastupitelstvo obce 5 hlasy pověřilo starostu obce nákupem pohárů v částce přibližně 3000,- Kč
pro účastníky fotbalového turnaje.

1/10 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo konání akce ,,Setkání důchodců obce Libotov“ v termínu
28.02.2015 a pověřilo starostu obce zajištěním občerstvení pro účastníky setkání.
1/11 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č. 1/2015 prodeje pozemku p.č. 922 v k.ú. Libotov, o
výměře 1726m2.

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

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

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