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

Zápis číslo 3 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 30.03.2015
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába
Vladimír
omluveni: nikdo
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 20.30 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Cena palivového dřeva
Ceník pronájmu obecních zařízení (hřiště, stany, stoly, lavice, fréza)
Oprava plotu MŠ Libotov
Vyhláška obce o odpadech
Podomní prodej v obci Libotov
Vodovod firmy Karsit – jednání s vedením společnosti
Různé
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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 Petra Lebedinského ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu.
Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 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 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
23.02.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Cena palivového dřeva

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem vytěženého dřeva z obecních porostů.
K prodeji obyvatelům obce bude k odkoupení cca 20m3. Prodej bude probíhat dle přihlášených
osob v pořadníku. S ohledem na malé množství dřeva bude prodej umožněn vždy jedné
naplněné vyvážecí soupravy jedné osobě.
Starosta obce navrhl prodejní cenu 800 ,- Kč za 1m3, což je běžná cena měkkého dřeva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodejní cenu palivového dřeva 800 ,- Kč za 1m3.

6.

Ceník pronájmu obecních zařízení (hřiště, stany, stoly, lavice, fréza, atd.)

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností nastavení výpůjčních a cenových
pravidel pro pronájem obecního majetku (hřiště, stany, stoly, lavice, fréza, atd.).
Organizaci zapůjčení klíčů od sportovního areálu převzal pan Lebedinský Petr.
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Starostou obce byl po diskuzi s přítomnými zastupiteli, navržen výpůjční ceník:
- 60,- Kč/ 1 hod za pronájem hřiště.
- pronájem stánku bude umožněn pouze obyvatelům obce Libotov a bez požadavku na
finanční náhradu.
- pronájem velkých party stanů je pouze za účelem použití na hřišti.
- zapůjčení menších stanových přístřešků je spíše v ojedinělých případech a to i s ohledem na
technický stav stanů. Cena za jednorázový pronájem 100,- Kč/1 den.
- pronájem setu zahradního nábytku (1 stůl + 2 lavice) v částce 20,- Kč/1 den
- zapůjčení zahradní techniky (systém Vari s příslušenstvím a palivem) za částku 150,-Kč/1
hod.
- cena vypůjčení pouze samostatného dílu příslušenství systému Vari bez motorové jednotky
za 50,-Kč/1 den.
- pronájem zastřihovače živých plotů byl navržen v částce 100,- Kč/1 den.
- zapůjčení hydraulicko-elektrické štípačky dřeva za částku 150,- Kč/1 den.
- pronájem motorového drtiče dřevěných větví za částku 150,-Kč/1 den.
- vypůjčení kovového žebříku v ceně 50,- Kč/ 1 den.
Zapůjčení všech uvedených komponentů bude umožněno pouze obyvatelům obce Libotov nebo
vlastníkům nemovitosti v obci.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy výpůjční ceník
7.

Oprava plotu MŠ Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem komise pro přidělování zaměstnanců
z pracovního úřadu. Výsledkem jednání je přidělení tří pracovníků pro potřeby obce – pí.
Rezková, pí. Kovalová, p. Pospíšil. Co nejdříve po nástupu bude těmito zaměstnanci započata
oprava neuspokojivého technického stavu plotu MŠ obce Libotov společně s úpravou zeleně
v prostorách hřiště.
8.

Vyhláška obce o odpadech

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libotov.
Starosta obce navrhl schválit tuto obecně závažnou vyhlášku.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Libotov.

9.

Podomní prodej v obci Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností vydání nařízení obecního zastupitelstva
obce Libotov pro zákaz podomního prodeje pro celé území obce Libotov.
Navrhl schválit nařízení č.1/2015 zastupitelstva obce Libotov pro zákaz podomního prodeje.
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Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nařízení č. 1/2015 pro zákaz podomního prodeje na území obce
Libotov.
10.

Vodovod firmy Karsit – jednání s vedením společnosti

Starosta obce byl požádán o vyvolání jednání se společností Karsit ve věci udržitelnosti
funkčnosti současného vodovodního řádu, který je právě vlastnictvím zmíněné společnosti.
Vzhledem k nevyužívání vodovodu firmou Karsit, existují varianty odstoupení od dalších
investic a údržby řádu společností. Do doby termínu dokončení výstavby vodovodního řádu
obce Libotov je tento zdroj pro část obyvatel obce důležitým a jediným zdrojem vody.
11.

Různé

Traktůrek k prodeji
Starosta obce navrhl schválit záměr č. 2/2015 prodeje nejstaršího traktůrku. Navržen byl záměr
prodeje za nejvyšší nabídnutou částku. Tento záměr bude vyvěšen minimálně 1 měsíc na úřední
desce obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 2/2015 prodeje traktůrku.
Kompostér pro občany
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností pro obyvatele obce, zakoupení 900
litrových kompostérů s finanční dotací 90% za částku 252,- Kč. Žádost o dodání kompostéru je
nutné podat co nejdříve přímo obecnímu úřadu.
Platy zastupitelů obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s legislativní možností navýšení odměn
zastupitelům obce. V diskuzi bylo dohodnuto setrvání u současné výše odměn zastupitelů obce
Libotov.
Mikroregion Hustířanka
Místostarosta obce pan Martin Hynek seznámil přítomné zastupitele se závěry jednání
mikroregionu Hustířanka.
Témata z jednání:
- výhled v dotačních programech
- spolupráce se MAS Královéhradecký venkov
- realizace pasportu dopravního značení obce
Deratizace obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nashromážděnými stížnostmi obyvatel pro
zvýšený výskyt hlodavců v celé obci. Starosta obce zajistí deratizační firmu pro likvidaci těchto
hlodavců. V této souvislosti bylo diskutováno další využití a údržba areálu bývalého
zemědělského družstva v obci.
Finanční dotace
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem získat finanční dotaci pro výstavbu
dětského hřiště v areálu MŠ obce Libotov. Tato žádost byla odeslána společnosti ŠKODA Auto
a.s.
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Starosta obce dále seznámil přítomné zastupitele se záměrem získat finanční dotaci na
zakoupení vybavení pro JSDH Libotov. O tuto dotaci byla oslovena společnost Lesy ČR. O
dalším průběhu bude zastupitelstvo informováno na příštím zasedání zastupitelstva.
Starosta obce navrhl zastupitelstvu prověřit zájem obyvatel obce se zajištění nákupu potravin
občanům obce Libotov. Dle výsledku průzkumu zájmu bude tato služba řešena.
JSDH Libotov
Velitel JSDH Libotov pan Miroslav Lebedinský seznámil přítomné zastupitele s nutnou
změnou na pozicích zásahové jednotky JSDH Libotov a to i na základě nově absolvovaných
speciálních školeních jednotlivých členů jednotky.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30.03.2015
3/1. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského
ověřovateli zápisu.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu
3/2. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.3/2015
3/3.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodejní cenu palivového dřeva 800 ,- Kč za 1m3.

3/4.

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo výpůjční ceník majetku obce Libotov
- 60,- Kč/ 1 hod za pronájem hřiště.
- pronájem stánku bude umožněn pouze obyvatelům obce Libotov a bez požadavku na
finanční náhradu.
- pronájem velkých party stanů je pouze za účelem použití na hřišti.
- zapůjčení menších stanových přístřešků je spíše v ojedinělých případech a to i s ohledem na
technický stav stanů. Cena za jednorázový pronájem 100,- Kč/1 den.
- pronájem setu zahradního nábytku (1 stůl + 2 lavice) v částce 20,- Kč/1 den
- zapůjčení zahradní techniky (systém Vari s příslušenstvím a palivem) za částku 150,-Kč/1
hod.
- cena vypůjčení pouze samostatného dílu příslušenství systému Vari bez motorové jednotky
za 50,-Kč/1 den.
- pronájem zastřihovače živých plotů byl navržen v částce 100,- Kč/1 den.
- zapůjčení hydraulicko-elektrické štípačky dřeva za částku 150,- Kč/1 den.
- pronájem motorového drtiče dřevěných větví za částku 150,-Kč/1 den.
- vypůjčení kovového žebříku v ceně 50,- Kč/ 1 den.

3/5.

3/6.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Libotov
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo nařízení č. 1/2015 pro zákaz podomního prodeje na území
obce Libotov.

3/7. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo záměr č. 2/2015 prodeje traktůrku.
Vypracoval Vladimír Švába
V Libotově 30. 03. 2015

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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