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

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 31.08. 2015
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába
Vladimír
omluveni: o
Jednání bylo zahájeno v 19. 00 hodin a ukončeno ve 20.15 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. Kontrola usnesení
5. Vodovod Libotov – setkání s občany
6. Den obce
7. Den mužů
8. Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce
9. Zpráva zasedání sdružení Hustířanka
10. Různé
10a. svoz nebezpečného odpadu
10b. ohlašovna požáru

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.
1

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 zastupitelstva obce Libotov

4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
29.06.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

5.

Vodovod Libotov – setkání s občany

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předáním stavby zhotoviteli akce ,,Vodovod
Libotov“ a s termínem započetí stavebních prací. Dále tlumočil požadavek zhotovitele na
realizaci setkání s občany obce Libotov, kde bude možné diskutovat jednotlivé otázky týkající
se vlastní výstavby vodovodu a jednotlivých vodovodních přípojek objektů. Přesný termín
setkání bude navržen po dalším jednání s fi.Stavoka.
6.

Den obce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizačními podmínkami plánované akce ,,Den
obce“. Diskutován byl doprovodný program pro děti, hudební doprovod, provoz stánku na
hřišti a množství občerstvení i ve vztahu k finanční náročnosti akce.
7.

Den mužů

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizačními podmínkami plánované akce ,,Den
mužů“. Termín konání akce byl stanoven na 19.09.2015. Starosta obce navrhl hlasováním
schválit finanční příspěvek na konání společenského setkání 3 000,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční příspěvek 3000 Kč na akci ,,Den mužů“.
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8.

Zpráva ze zasedání finančního výboru zastupitelstva obce Libotov

Předseda finančního výboru pan Luděk Hlava seznámil přítomné zastupitele se Zápisem
z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Libotov ze dne 31.08.2015. Na tomto zasedání
proběhla kontrola hospodaření obce do 30.června 2015 a informace o rozpočtových opatřeních
schválených starostou obce Libotov.
Zastupitelstvo obce Libotov vzalo zprávu ze zasedání finančního výboru obce Libotov na
vědomí.

9.

Zpráva z jednání DSO Hustířanka

Místostarosta obce Vladimír Švába seznámil přítomné zastupitele se závěry zasedání
představitelů obcí Mikroregionu Hustířanka, které se uskutečnilo dne 27.08.2015 od 17.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Velichovky. Hlavním tématem byla realizace
doplnění dopravního značení v obcích mikroregionu dle schváleného projektu. Dopravní
značení bude vystavěno v krátké době i přes drobné změny v jednotlivých prvcích dopravního
značení v některých z obcí mikroregionu. Zasedání mikroregionu Hustířanka se účastnil i
zástupce dodavatele dopravního značení fi. Inka. Návrh na nákup transportního infra zářiče pro
opravy výmolů silnic byl zamítnut z důvodu nedostatečného zajištění údržby zařízení a vlastní
obsluhy stroje. Projekt ,,Zeleň u cest“ vykazuje významné nedostatky. Větší množství
vysázených stromů již plně uschlo a další stromy neprosperují. Tato část projektu bude
podstoupena reklamaci. Otevřena byla otázka zpracování odborné studie k možné výstavbě
cyklostezky s trasou Jaroměř – Velichovky - Velký Vřešťov. Diskutovány byly detaily
organizace plánovaného setkání důchodců obcí mikroregionu Hustířanka, které se uskuteční
v listopadu 2015 v obci Rožnov. Navržena byla výroba informačních map pro návštěvníky
mikroregionu Hustířanka a jeho blízkého okolí. Tématem pro další setkání zástupců obcí
mikroregionu Hustířanka, které se uskuteční 17.09.2015, také výše finančního příspěvku obcí
za občany obce.
10.

Různé
a) Svoz nebezpečného odpadu
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o konání pravidelného svozu
nebezpečného odpadu, který se uskuteční dne 12.09.2015 v dopoledních hodinách.
b) Ohlašovna požáru
Starosta obce informoval přítomné zastupitele se záměrem zrušení trvalé ,,pevné“
telefonní linky obecního úřadu a to z důvodu velké finanční zátěže rozpočtu obce a
ve vztahu k tomuto zatížení možnému využití pro občany obce. Deklarovaná
možnost funkčnosti jako ohlašovny požáru je spíše náhodná a její využitelnost je
možná jen v době přítomnosti úředníka přímo na obecním úřadě. S rozvojem
moderních technologií a dostupností mobilních telefonních sítí je tento model
považován za překonaný. Starosta obce prověří na odboru krizové připravenosti
Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem nutnost udržování těchto
komunikačních cest i nadále. Se stanoviskem nadřízeného úřadu pak bude
zastupitelstvo seznámeno na dalším zasedání zastupitelstva obce Libotov.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 31.08.2015
4/1 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu pana Petra Lebedinského a pana Milana
Řeháka.
4/2 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu.
4/3 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.6/2015
4/4 Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční příspěvek 3000 Kč na akci ,,Den mužů“.
4/5 Zastupitelstvo obce Libotov vzalo zprávu ze zasedání finančního výboru obce Libotov konaného
dne 31.08.2015, na vědomí.

V Libotově 31.08.2015
-----------------------místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

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