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

Zápis číslo 7 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 05.10.2015
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába Vladimír
omluveni: nikdo
Hynek Martin příchod v 17.40 hodin
Jednání bylo zahájeno v 17.35 hodin a ukončeno ve 20.10 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Řád ohlašovny požáru a Požární řád obce
Zábradlí u rybníčku
Pracovní skupiny k projektům
Vodovod Libotov
Směna/prodej/koupě pozemků č.112, č.9, č.754/2
Směna pozemků s SPÚ
Smlouvy s SÚS
Smlouva s MUDr. Filipem
Dopravní bezpečnost v obci
Rozsvěcení Vánočního stromu 28.11
Územní plán obce
Dotace
Ostatní
a) Nákup reklamních prvků
b) Plat místostarosty obce
c) Znalecký posudek
d) Finanční podpora
e) Kanalizační řád obce
f) Palivové dřevo
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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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli
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 pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
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 program zasedání obecního zastupitelstva Libotov.
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
31.08.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Řád ohlašovny požáru a Požární řád obce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem aktualizovaného Požárního řádu obce a
s návrhem aktualizovaného Řádu ohlašovny požáru. Oba dokumenty byly konzultovány
s okresním vedením HZS v Trutnově. Oba dokumenty budou vyvěšeny na úřední desce obce a
po té budou předloženy zastupitelstvu obce ke schválení.
6.

Zábradlí u rybníčku

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností řešení havarijního stavu bezpečnostního
zábradlí v blízkosti rybníku na návsi obce. Toto zábradlí bylo vážně poničeno během dopravní
nehody v době, kdy ještě nebylo v majetku obce.
Starosta obce navrhl schválit provizorní opravu tohoto zábradlí prostředky obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy provizorní opravu zábradlí v blízkosti rybníku na návsi,
prostředky obce.
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7.

Pracovní skupiny k projektům

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou sestavení pracovních skupin pro
jednotlivé projekty složených ze členů zastupitelstva obce.
Starosta obce navrhl složení pracovních skupin pro projekty takto:
a.
pro vodovod – Filip Kraus, Otto Tasler, Luděk Hlava
b.
pro mateřskou školu – Filip Kraus, Otto Tasler, Martin Hynek
Navrženo bylo hlasováním schválit vytvoření a složení těchto pracovních skupin.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy vytvoření a složení pracovních skupin pro jednotlivé projekty
obce v tomto složení:
a. pro vodovod – Filip Kraus, Otto Tasler, Luděk Hlava
b. pro mateřskou školu – Filip Kraus, Otto Tasler, Martin Hynek

8.

Vodovod Libotov
a.
Majitelé některých rekreačně využívaných objektů vyjádřili obavy z kvality
vody při sníženém množství odebrané vody. Navrhována byla změna vlastního řádu
vodovodu a tak aby bylo zamezeno ukončení řádu u těchto typů objektů s menším
odběrem vody. Problematika byla také konzultována s dodavatelskou firmou. Změna
systému řádu vodovodu nebyla doporučena i s ohledem na finanční náročnost. Tzv.
„zakruhování“ řádu nebude realizováno. V problematice přípojky objektu č.p. 1 byla
navržena jiná trasa vodovodní přípojky.
b.
Současné napojení objektů na obecní studnu bude po zprovoznění vodovodu
zcela zrušeno. Tato forma dodávky vody bude zrušena s ohledem na jistotu
nezávadnosti vody a nutnost údržby dalšího vodovodního řádu.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zrušení dodávky vody z obecní studně po zprovoznění
nového řádu obecního vodovodu.
c.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností poskytnutí finanční
dotace obyvatelům obce na výstavbu vlastní vodovodní přípojky objektů. Tato dotace
podpoří snahu obce o maximální počet připojených domácností k novému vodovodnímu
řádu obce Libotov. Dotace lze poskytnout pouze obyvatelům trvale hlášeným v obci,
nelze ji poskytnout ke stavební parcele nebo rekreačním objektům. Celkem bude takto
realizováno přibližně 56 vodovodních přípojek. Diskutována byla výše obecního
příspěvku pro každou takovou přípojku. V diskuzi byly navrženy částky 3000 ,- Kč,
3500 ,- Kč a nebo 4000 ,- Kč. Dotace bude vázána na vybudování celé přípojky včetně
vodoměru a bude proplacena po fyzické kontrole pověřenou osobou obce. Vodovodní
přípojka musí obsahovat funkční vodoměr, tlakový regulátor a zpětnou klapku, aby bylo
zamezeno kontaminaci obecní vody ze soukromého zdroje vody.
Navržena ke schválení hlasováním byla částka 4 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvek obce Libotov ve výši 4 000 ,- Kč na
vybudování vodovodní přípojky objektů při dodržení uvedených podmínek.
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d.

Ceník prací

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se smluvním ceníkem stavebních prací od
jednotlivých firem a dle jednotlivých nabídek pro občany obce na výstavbu vlastní
vodovodní přípojky na soukromém pozemku občanů. Tento ceník bude vyvěšen na
úředních deskách obce Libotov.
e.

Oprava povrchu silnic

Při jednání se společností SUS byla navržena dohoda k opravě zbylé části povrchu
vozovky, která zůstane po opravě výstavby vodovodního řádu. Tato problematika bude
řešena i na schůzce s hejtmanem kraje Mgr. Lubomírem Francem dne 04.11.2015
9.

Směna/prodej/koupě pozemků č.112, č.9, č.754/2
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dopisem pana J. Hrdého s požadavkem na
prodej/koupi/výměnu pozemků č 9 a 754/2 v majetku obce.
Tento požadavek byl již v minulosti projednáván zastupitelstvem obce. Zájemcům byla
zaslána odpověď s návrhem řešení problematiky. Na tento návrh neobdrželo
zastupitelstvo doposud žádnou odpověď. V případě parcely č. 754/2 se jedná o
přístupovou komunikaci a není možné ji dále prodávat či převádět do jiného vlastnictví.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit záměr prodeje pozemku číslo 9 o výměře 180
m2 v katastru obce Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 3/2015 prodej pozemku č. 9 v katastru obce
Libotov, o výměře 180m2.

10.

Směna pozemků s SPÚ 74/2 – 274 m2, 74/11 – 1149 m2 za 1292 – 1423 m2
Pozemky pod sportovním areálem a v blízkosti rodinného domu manželů
Vyřešit směnu pozemku na Státním pozemkovém úřadu. Pan Vladimír Švába zajistí
všechny potřebné náležitosti k převodu pozemků dle platného zákona o převodu
pozemků. Tento návrh bude předložen na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

11.

Smlouvy s SÚS
a.

Smlouva č. 43/OÚN-V/09/N o podmínkách zřízení stavby a provozu
vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti pro uložení
vodovodu do silničního pozemku včetně jejich dodatků. Hlasováním bylo
navrženo pověření starosty obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č. 43/OÚN-V/09/N o
podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení
užívání nemovitosti pro uložení vodovodu do silničního pozemku včetně jejich dodatků
se společností SÚS KHK a obcí Libotov.
b.

Smlouva č.9/60/15/0135/Va/N o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti pro podzemní protlaky vedení vodovodních přípojek se
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společností SUS a obcí Libotov. Hlasováním bylo navrženo pověření starosty
obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č.9/60/15/0135/Va/N o
právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro podzemní
protlaky vedení vodovodních přípojek se společností SUS KHK a obcí Libotov.
12.

Smlouva s MUDr. Filipem o právu provést stavbu

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí MUDr. Vladimíra Filipa o schválení
výstavby podzemního elektrického vedení ke svým pozemkům v katastru obce Libotov.
Zastupitelstvu obce byly předloženy stavební plány stavby. Z projektové dokumentace je
zřejmé, že vedení stavby je pod pozemky obce, na kterých je v budoucnu plánována výstavba
veřejné cesty. Navrženou stavbou nesmí být omezena výstavba vozovky a je nutné celou
záležitost odborně ověřit a projednat s projektantem stavby podzemního elektrického vedení.
Starosta obce prověří náležitosti se stavebním úřadem a projektantem stavby.
13.

Dopravní bezpečnost v obci

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stížnostmi obyvatel obce na nebezpečné chování
řidičů v některých částech obce. Hlavně se jedná o spojnici mezi silnicí směrem na Dubenec
vedoucí na křižovatku k hasičské zbrojnici a silnici vedoucí k rybníku na konci obce kolem
rodinného domu paní Karbanové. Starosta obce navrhl doplnit dopravní značení v těchto
oblastech s vybudováním tzv. obytné zóny. Dále bylo navrženo doplnění dopravního značení
s omezením rychlosti a dodatkovou cedulí upozorňující na zvýšený pohyb dětí v blízkosti
mateřské školy obce. Financování doplnění dopravního značení bude realizováno připojením
k probíhající výstavbě dopravního značení v obci Libotov za přispění dotačního programu
sdružení obcí Hustířanka a Královehradeckého kraje. V rámci doplnění dopravního značení
budou doplněny dodatkové cedule upozorňující na zákaz podomního prodeje v obci Libotov.
Cedule budou vždy na začátku obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy doplnění dopravního značení v obci s ohledem na zvýšení
bezpečnosti dopravního provozu.
14.
Rozsvěcení Vánočního stromu 28.11.
Starosta obce navrhl organizování kulturně společenské akce ,,Rozsvěcení Vánočního stromu
Libotov 2015“ v termínu 28.11.2015. Program bude organizován stejně jako v minulém
ročníku.
Všichni členové zastupitelstva souhlasili s organizováním akce a s navrženým programem
akce. Hlasováním bylo navrženo schválení termínu konání akce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy organizování společenské akce ,,Rozsvěcení Vánočního stromu
Libotov 2015“ v termínu 28.11.2015
15.

Územní plán obce
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Zastupitelstvo obce Libotov dne 22.12.2014 schválilo pořízení územního plánu Libotov.
Vzhledem ke skutečnosti, že od schválení pořízení územního plánu Libotov uběhl delší časový
úsek, zastupitelstvo obce Libotov ve smyslu § 56 stavebního zákona:
-potvrzuje, že územní plán Libotov bude nadále pořizován Městským úřadem Dvůr Králové
nad Labem odborem výstavby a územního plánování
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy, že územní plán Libotov bude nadále pořizován Městským
úřadem Dvůr Králové nad Labem odborem výstavby a územního plánování.
-pověřuje Mgr. Filipa Krause, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s
pořizovatelem územního plánu Libotov
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo Mgr. Filipa Krause, jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu Libotov.
16.

Dotace

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se současnými možnostmi čerpání finančních
podpor z dotačních programů:
a.
Na územní plán obce. Termín pro podání žádostí je 4.1.2016 – 22.2.2016
b.
Na výstavbu a doplnění sportovních zařízení. Termín pro podání žádostí je
19.10. do 11.12.2015
Navrženo bylo podání žádosti o finanční dotaci na výstavbu přístřešku na hřišti obce Libotov a
nákup laviček do obce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti o finanční dotaci na výstavbu přístřešku na
hřišti obce Libotov a nákup laviček do obce.
c.
d.

Na doplnění vybavení MŠ – hřiště. Termín pro podání žádostí je 19.10. do
11.12.2015
Na realizaci kulturních akcí např. „Dětský den“. Termín pro podání žádostí je
6.11.-7.1.2016

Starosta obce navrhl schválit podání žádosti o finanční dotaci na organizaci kulturní akce pro
děti ,,Dětský den obce Libotov“.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti o finanční dotaci na organizaci kulturní akce pro
děti ,,Dětský den obce Libotov“.
V diskuzi bylo otevřeno téma doplnění veřejného osvětlení v obci i v místech, kde doposud
chybí. Další variantou byla kompletní rekonstrukce současného systému osvětlení a jeho typu
svítidel. Závěrem byla shoda ve velké finanční náročnosti celé akce a to i ve vztahu k aktuálně
realizovaným projektům.
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Ostatní
a. Nákup reklamních prvků
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nabídkou na reklamu obce od společnosti
Proxima Bohemia.
Nenavrženo, neschváleno, zamítnuto pro nízkou efektivitu.
17.

b. Plat místostarosty obce
Starosta obce navrhl navýšení měsíční mzdy místostarosty obce pana Martina Hynka. Jeho
současné finanční ohodnocení není dostatečné ke všem zastávaným činnostem místostarosty.
Navrženo bylo zvýšení současných 4 000 ,- Kč, o 2 000 ,- Kč, na částku 6 000 ,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy navýšení platu místostarosty obce pana Martina Hynka na
6 000 ,- Kč měsíčně.
c. Znalecký posudek
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se Znaleckým posudkem č. 2277-41-2015 O ceně
pozemku p.p.č. 1287v obci a k.ú. Libotov.
d. Finanční podpora
Starosta obce navrhl schválit finanční podporu rodině Krušinových z Dubence na náklady o
péči těžce nemocnou dceru Terezku Krušinovou. Navržena byla částka 2 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční podporu ve výši 2 000 ,- Kč rodině Krušinových z
Dubence na náklady o péči těžce nemocnou dceru Terezku Krušinovou.
e. Kanalizační řád obce
Kanalizace u rodinného domu manželů Šormových vykazuje propad části řádu. Nutná je
oprava propadu části kanalizace. Oprava bude realizována na jaře a na základě nutné dohody
s panem Šormou. Při opravách bude nutný zásah do jeho majetku pana Šormy.
f. Palivové dřevo
Dotaz manželů Krčmářových na možnost dodávky dřeva na topení z obecní těžby dřeva.
Palivové dřevo bude v menším množství k odprodeji a informace budou zveřejněny.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 05.10.2015
7/1 Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli
zápisu.
7/2 Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
7/3

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání obecního zastupitelstva Libotov.

7/4 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy provizorní opravu zábradlí v blízkosti rybníku na návsi,
prostředky obce.
7/5 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy vytvoření a složení pracovních skupin pro jednotlivé projekty
obce v tomto složení:
a. pro vodovod – Filip Kraus, Otto Tasler, Luděk Hlava
b. pro mateřskou školu – Filip Kraus, Otto Tasler, Martin Hynek
7/6 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zrušení dodávky vody z obecní studně po zprovoznění nového
řádu obecního vodovodu.
7/7
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvek obce Libotov ve výši 4 000 ,- Kč na
vybudování vodovodní přípojky objektů při dodržení uvedených podmínek.
7/8
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 3/2015 prodej pozemku č. 9 v katastru obce Libotov, o
výměře 180m2.
7/9 Zastupitelstvo 7 hlasy pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č. 43/OÚN-V/09/N o
podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti
pro uložení vodovodu do silničního pozemku včetně jejich dodatků se společností SÚS KHK a obcí
Libotov.
7/10 Zastupitelstvo 7 hlasy pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy č.9/60/15/0135/Va/N o právu
provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro podzemní protlaky vedení
vodovodních přípojek se společností SUS KHK a obcí Libotov.
7/11 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy doplnění dopravního značení v obci s ohledem na zvýšení
bezpečnosti dopravního provozu.
7/12 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy organizování společenské akce ,,Rozsvěcení Vánočního stromu
Libotov 2015“ v termínu 28.11.2015.4
7/13 Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy, že územní plán Libotov bude nadále pořizován Městským
úřadem Dvůr Králové nad Labem odborem výstavby a územního plánování.
7/14 Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo Mgr. Filipa Krause, jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu Libotov.
7/15 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti o finanční dotaci na výstavbu přístřešku na hřišti
obce Libotov a nákup laviček do obce.
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7/16 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti o finanční dotaci na organizaci kulturní akce pro
děti ,,Dětský den obce Libotov“.
7/17 Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy navýšení platu místostarosty obce pana Martina Hynka na
6 000,- Kč měsíčně.
7/18 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční podporu ve výši 2 000 ,- Kč rodině Krušinových z
Dubence na náklady o péči těžce nemocnou dceru Terezku Krušinovou.

V Libotově 05.10.2015

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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