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

Zápis číslo 5 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 29.6.2015
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk,
omluveni: Švába Vladimír
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 20.00 hod. za přítomnosti 6 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
Účetní uzávěrka, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014
Smlouvy na zateplení MŠ Libotov
Plán výstavby společných zařízení – úprava pořadí
Prodej pozemku p.č. 1291
Prodej zahradního traktoru
Zpráva z jednání DSO Hustířanka
Různé

1

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 Petra Lebedinského 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 program zasedání ZO Libotov
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
18.05.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Účetní uzávěrka, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014

Starosta obce navrhl schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy účetní uzávěrku, závěrečný účet a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
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6.

Smlouvy na zateplení MŠ Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obsahem smluv k projektu „Zateplení MŠ
Libotov“ a navrhl jejich schválení a pověření starosty k podepsání.
Jedná se o 3 smlouvy pod záštitou firmy Projekt A plus, která byla již dříve vybrána
zastupitelstvem obce jako zpracovatel kompletní dokumentace k podání žádosti o dotaci na
zateplení MŠ.
 Smlouva o dílo s firmou Project A plus, jejíž předmětem jsou projekční a inženýrské
činnosti.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
 Smlouva s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., MBA, jejíž předmětem je podání žádosti o
dotaci na zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí MŠ.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
 Mandátní smlouva s firmou ING Komplet, jejíž předmětem jsou pro inženýrské
činnosti, související se zajištěním předprojektových podkladů a inženýrské činnosti,
související s realizací stavby.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Všechny 3 smlouvy včetně cenových nabídek za jednotlivé úkony, jsou shrnuty
v zakázkovém listě, který byl podkladem pro výběr dodavatele služeb.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o dílo s firmou Project A plus s.r.o. a pověřilo starostu
obce jejím podpisem.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem a pověřilo starostu obce
jejím podpisem.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy mandátní smlouvu s firmou ING Komplet s.r.o. a pověřilo
starostu obce jejím podpisem.

7.

Plán výstavby společných zařízení – úprava pořadí

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s doporučením SPÚ, změnit pořadí priorit
výstavby společných zařízení z minulého zasedání. Respektive sloučit bod 1 a 2, protože
mohou probíhat současně. Nové pořadí:
1) Vodohospodářská opatření :
SO 9 Obnova „Obecního rybníku“
SO 9.1 - Obnova výpustného zařízení
SO 9.2 - Oprava návodní strany (zdi) hráze
SO 9.3 - Úprava akum. prostoru v. nádrže
Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu:
SO 7 – Zasakovací průleh „PEO 08“
SO 7.1 – Zasakovací průleh
PEO 2 Ochranné zatravnění
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C 21 - Zpřístupnění protierozního průlehu a okolních TTP pozemků rozhraní
hospodářských celků, šířka 2,6 délka 341
2) SO 3 – Hlavní polní cesta „C 06“
SO 3.2 – Propustek – DN 600 (P 12)
SO 3.3 – Propustek – DN 600 (P 13)
SO 3.4 – Výhybna (V 1)

SO 3.1 – Polní cesta – P5,0/30

3) SO 2 – Vedlejší polní cesta „C 05“
SO 2.2 – Propustek – DN 600 (P 10)
SO 2.3 – Propustek – DN 600 (P 11)

SO 2.1 – Polní cesta – P5,0/30

4) SO 1 – Hlavní polní cesta „C 02“

SO 1.1 – Polní cesta – P5,0/30

5) SO 4 – Hlavní polní cesta „C 13“
SO 4.2 – Propustek – DN 900 (P 14)
SO 4.3 – Propustek – DN 600 (P 15)
SO 4.4 – Propustek – DN 600 (P 8)
SO 4.5 – Výhybna (V 2)

SO 4.1 – Polní cesta – P5,0/30

6) SO 5 – Hlavní polní cesta „C 14“
SO 5.2 – Propustek – DN 600 (P 16)
SO 5.3 – Výhybna (V 3)

SO 5.1 – Polní cesta – P5,0/30

7) SO 6 – Doplňková polní cesta „C 15“

SO 6.1 - Polní cesta – P3,0

Starosta navrhl revokovat usnesení 4/11 ze dne 18.5.2015. Nové usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí jednotlivých realizací projektu „Plán společných zařízení“.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy revokovalo usnesení 4/11 ze dne 18.5.2015 a nově schválilo pořadí
realizací projektu „Plán společných zařízení“.
8.
Prodej pozemku p.č. 1291
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí p. Netolického, který chce koupit
pozemek č. 1291 v k. ú. Libotov, ve vlastnictví obce Libotov, aby byl vlastníkem sousedního
pozemku k pozemku č. 1292, a měl tak lepší pozici pro budoucí vyjednávaní se Statním
pozemkovým fondem. Po debatě starosta navrhl oddělit část tohoto pozemku, zhruba 500 m2 a
ten následně prodat. Rozdělení proběhne přímou linií, spojnicí dvou bodů, aby byl geometrický
plán co nejlevnější. Cena za rozdělení se projeví v následné ceně oddělené části pozemku.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozdělení pozemku p.č. 1291 v k.ú. Libotov.

9.

Prodej zahradního traktoru

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jediným zájemcem o koupi zahradního traktoru,
jež byl předmětem záměru č. 2/2015, schváleného 30.3.2015, vyvěšeného 30.4.2015 a
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sejmutého 30.5.2015. Zájemce – pan Sychra navrhuje cenu 2500 Kč. Starosta navrhl schválit
prodej zahradního traktoru jedinému zájemci.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodej zahradního traktoru panu Sychrovi za cenu 2500Kč.
10.

Zpráva z jednání DSO Hustířanka

Místostarosta Martin Hynek seznámil zastupitele s obsahem jednání DSO Hustířanka. Jednalo
se především o využití chystaných grantů z IROP, o možnostech vybudování cyklostezky
z Jaroměře přes Velichovky, Hustířany a Chotěborky do Velkého Vřešťova a byl zmíněn
proběhlý ročník Hustířanka cupu.
11.

Různé

Územní plán
Obec musí pořídit nový územní plán. Starosta obce se spojí s vedoucím Odboru výstavby a
územního plánování a zjistí možnosti získání dotace na pořízení ÚP.
Revokace usnesení č. 4/5 ze dne 18.5.2015
V minulém zápisu z jednání zastupitelstva byla objevena chyba. Při projednávání dodatku ke
smlouvě s firmou Stavoka, která bude realizovat stavbu vodovodu, došlo k chybnému zapsání
termínu dokončení 30.06.2015. Skutečný termín dokončení je dle článku IV, Dodatku č. 1,
Smlouvy o dílo č. 1710/2014, 30.06.2016. Starosta obce navrhl revokovat usnesení č. 4/5 ze
dne 18.5.2015.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy revokovalo usnesení č. 4/5 ze dne 18.05.2015, kde je chybný datum
dokončení stavby 30.06.2015 a nově schválilo podpis Dodatku č. 1, Smlouvy o dílo č.
1710/2014 o změně čl. IV. Smlouvy o dílo č. 1710/2014, s datem dokončení stavby 30.06.2016
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 29.06.2015
4/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli
zápisu.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pana Petra Lebedinského zapisovatelem zápisu

4/2.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.3/2015

4/3.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy účetní uzávěrku, závěrečný účet a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

4/4.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o dílo s firmou Project A plus s.r.o. a pověřilo starostu
obce jejím podpisem.

4/5.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu s Ing. Davidem Plíštilem a pověřilo starostu obce
jejím podpisem.

4/6.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy mandátní smlouvu s firmou ING Komplet s.r.o. a pověřilo
starostu obce jejím podpisem

4/7.

Zastupitelstvo 6 hlasy revokovalo usnesení 4/11 ze dne 18.05.2015 a nově schválilo pořadí
realizací projektu „Plán společných zařízení“ v následujícím znění:
1) Vodohospodářská opatření :
SO 9 Obnova „Obecního rybníku“
SO 9.1 - Obnova výpustného zařízení
SO 9.2 - Oprava návodní strany (zdi) hráze
SO 9.3 - Úprava akum. prostoru v. nádrže
Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu:
SO 7 – Zasakovací průleh „PEO 08“
SO 7.1 – Zasakovací průleh
PEO 2 Ochranné zatravnění
C 21 - Zpřístupnění protierozního průlehu a okolních TTP pozemků rozhraní
hospodářských celků, šířka 2,6 délka 341
2) SO 3 – Hlavní polní cesta „C 06“
SO 3.2 – Propustek – DN 600 (P 12)
SO 3.3 – Propustek – DN 600 (P 13)
SO 3.4 – Výhybna (V 1)

SO 3.1 – Polní cesta – P5,0/30

3) SO 2 – Vedlejší polní cesta „C 05“
SO 2.2 – Propustek – DN 600 (P 10)
SO 2.3 – Propustek – DN 600 (P 11)

SO 2.1 – Polní cesta – P5,0/30

4) SO 1 – Hlavní polní cesta „C 02“

SO 1.1 – Polní cesta – P5,0/30
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5) SO 4 – Hlavní polní cesta „C 13“
SO 4.2 – Propustek – DN 900 (P 14)
SO 4.3 – Propustek – DN 600 (P 15)
SO 4.4 – Propustek – DN 600 (P 8)
SO 4.5 – Výhybna (V 2)

SO 4.1 – Polní cesta – P5,0/30

6) SO 5 – Hlavní polní cesta „C 14“
SO 5.2 – Propustek – DN 600 (P 16)
SO 5.3 – Výhybna (V 3)

SO 5.1 – Polní cesta – P5,0/30

7) SO 6 – Doplňková polní cesta „C 15“

SO 6.1 - Polní cesta – P3,0

4/8

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozdělení pozemku p.č. 1291 v k.ú. Libotov.

4/9

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy prodej zahradního traktoru panu Sychrovi za 2500Kč.

4/10

Zastupitelstvo 6 hlasy revokovalo usnesení č. 4/5 ze dne 18.05.2015, kde je chybný datum
dokončení stavby 30.06.2015 a nově schválilo podpis Dodatku č. 1, Smlouvy o dílo č.
1710/2014 o změně čl. IV. Smlouvy o dílo č. 1710/2014, s datem dokončení stavby 30.06.2016

Vypracoval Petr Lebedinský
V Libotově 07.07.2015

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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