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

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 22.12.2015
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába Vladimír
omluveni: v 17.55 hodin se dostavil zastupitel p. Petr Lebedinský
Jednání bylo zahájeno v 17.35 hodin a ukončeno ve 20.40 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.
18.
19.
20.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Smlouva s MUDr. Vladimírem Filipem
Smlouva s ČEZ – připojení ATS
Dotace KHK – na školení členů JSDH
Příspěvek JSDH na výročí založení sboru
Zpráva o stavbě vodovodu
Dotace na vodovodní přípojky (Kuncovi)
Přípojka vodovodu k objektům Karbanových, Lejskových, Kovalových
Zpráva finančního výboru
Příspěvek obce na děti
Rozpočet obce pro rok 2016
Podání žádosti o dotaci ne rekonstrukci objektu MŠ Libotov
Rozpočet MŠ Libotov pro rok 2016
Uzavření akce ,,Dopravní značení“
Prodej pozemku č. 9
Prodej pozemku č. 1287
Různé
a) Komise pro výběrové řízení na dodavatele výstavby vodovodních přípojek
b) Energetický štítek budovy obecního úřadu Libotov
c) Objekt č.p. 81
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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 Martina Hynka ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy ověřovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Milana Řeháka a pana Martina Hynka
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 veřejného zasedání ZO Libotov pana
Vladimíra Švábu.
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 veřejného zasedání ZO Libotov č.8.
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
05.10.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Smlouva o výstavbě elektrické přípojky k pozemkům MUDr. Vladimíra Filipa

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí MUDr. Vladimíra Filipa o výstavbě
elektrické přípojky k pozemkům v jeho vlastnictví. Jedná se o rybníky v blízkosti tzv. černého
lesa za obcí směrem k obci Hřibojedy. Podmínkou k tomuto schválení je vystavět takové
vedení, které umožní v budoucnu stavbu pozemní komunikace ve stejných lokalitách.
Starosta navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem smlouvy o výstavbě
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s MUDr. Vladimírem Filipem
k výstavbě elektrické přípojky k jeho pozemkům.
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6.

Smlouva s ČEZ – připojení ATS

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy č. 16_SOBS01_4121159220 o
připojení automatické tlakové stanice vodovodu Libotov. Tato smlouva je nutná k vlastnímu
spuštění vodovodu Libotov. Obec Libotov se touto smlouvo zavazuje k zaplacení připojovacích
poplatků dle ceníku společnosti ČEZ v celkové výši 16 000,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit pověření k podpisu smlouvy č.
16_SOBS01_4121159220.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy č. 16_SOBS01_4121159220
se společností ČEZ k připojení automatické tlakové stanice (ATS) vodovodu Libotov za
celkovou částku 16 000,- Kč.

7.

Dotace KHK – na školení členů JSDH

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti o finanční dotaci od
krajského úřadu KHK na školení členů JSDH Libotov ve výši 3600 Kč. 2000Kč na 40h školení
a 800 Kč, na 1h školení, kterého se zúčastnili dva členové JSDH.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit pověření k podpisu žádosti o dotaci 3600 Kč na
školení členů JSDH Libotov a následné podepsání smlouvy o dotaci.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podáním žádosti o získání finanční dotace 3600
Kč na školení členů JSDH Libotov od krajského úřadu KHK a následně pověřilo starostu
podpisem smlouvy o dotaci.

8.

Příspěvek SDH na výročí založení sboru

Pan Miroslav Lebedinský velitel SDH Libotov, seznámil přítomné zastupitele s návrhem
k pořádání oslav založení SDH Libotov spolu s pravidelnou hasičskou soutěží. Díky této
příležitosti se předpokládá i přítomnost rodáků obce Libotov, většího počtu soutěžních týmů a
veřejnosti.
Starosta obce upřesnil další okolnosti k pořádání oslav, vyzdvihl jedinečnost této akce a
příležitost umožnit setkání rodáků obce Libotov i jako bývalých členů SDH Libotov.
Dále informoval zastupitele, že jelikož se tato akce připravuje již delší dobu, bylo s ní počítáno
v návrhu rozpočtu na rok 2016 částkou 30 000 Kč. Pokud s tím tedy zastupitelstvo bude
souhlasit, je možno tyto peníze na akci použít.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy použití částky 30 000 ,- Kč na pořádání oslav výročí
založení SDH Libotov.
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9.

Zpráva o stavbě akce,,Vodovod Libotov“

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací ve výstavbě vodovodu Libotov.
Podrobně hovořil o průběhu tlakových zkoušek vystavěné první části vodovodu od obce
Hřibojedy až po ATS Libotov. Testy proběhly bez známek závad a úniků.
Vodoměry – vlastníkem vodoměru musí být majitel sítě, tedy obec. Montáž na závěr provede
provozovatel a údržbář sítě. Vodoměr bude hradit obec.
Žádost o finanční dotaci krajského úřadu KHK na výstavbu vodovodu Libotov je podána a čeká
na projednání resp. schválení.

10.

Dotace na vodovodní přípojky (Kuncovi)

Zastupitelstvo obce na svém zasedání ZO Libotov dne 05.10.2015 (viz. zápis č. 7 ze zasedání
zastupitelstva obce Libotov) schválilo jednorázový příspěvek všem trvale žijícím obyvatelům
v obci na vybudování vodovodní přípojky objektu ve výši 4 000 ,- Kč. Tato dotace se vztahuje
na všechny trvale obydlené objekty tedy i na rd č.p. 53.

11.

Přípojka vodovodu k objektům Karbanových, Lejskových, Kovalových

Starosta obce seznámil zastupitele s nutností provedení změny vedení řádu vodovodu z důvodu
omezení možností vedení přípojky v blízkosti kapličky. S dodavatelem stavby bude řešena
náhradní varianta vedení hlavního řádu vodovodu s konečným řešením pro všechny objekty
rodin Kovalových, Karbanových a Lejskových. Tato změna bude řešena ve snaze nenavyšovat
celkovou délku vlastního řádu vodovodu.
12. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce se Zápisem
z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 9. listopadu 2015, na kterém
Finanční výbor řešil hospodaření obce do 30. září 2015, rozpočtová opatření schválená
starostou obce v celkovém objemu 301 600 Kč, která schválil starosta obce v souladu s
pověřením zastupitelstva a která neměla vliv na plánovaný schodek rozpočtu obce.
Dále předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce
s Zápisem z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 3. prosince 2015,
na kterém byl projednán návrh rozpočtu na rok 2016, který byl následně 4.12.2015 vyvěšen na
úřední desku.
Na tomto jednání finanční výbor řešil také kontrolu hospodaření obce do 30. listopadu 2015,
rozpočtová opatření schválená starostou obce v celkovém objemu 20 334 194,22 Kč, která
schválil starosta obce v souladu s pověřením zastupitelstva a která neměla vliv na plánovaný
schodek rozpočtu obce.
Zastupitelstvo vzalo zprávy o jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 9.
listopadu a ze dne 3. prosince 2015 na vědomí.
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13.

Příspěvek obce dětem do 18-ti let věku

Starosta obce seznámil přítomné s každoroční finanční podporou obce dětem do 18 let věku.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit příspěvek dětem do 18-ti let věku a trvale žijícím
v obci Libotov v částce 500 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční příspěvek dětem do 18-ti let věku a trvale žijícím
v obci Libotov ve výši 500 ,- Kč.

14.

Rozpočet obce pro rok 2016

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem finančního rozpočtu obce pro rok 2016
a jeho jednotlivými položkami na straně příjmů a na straně výdajů. Rozpočet byl vyvěšen od
4.12.2015 do 22.12. 2015. Rozpočet je navržen s celkovou částkou 11 128 093 ,-Kč na straně
výdajů a celkovou částkou 5 128 093 ,- Kč na straně příjmů. Rozpočet je řešen jako schodkový.
Schodek bude řešen úvěrem ve výši 6 000 000 ,- Kč. Tento úvěr je určen pro financování
výstavby vodovodu Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit návrh finančního rozpočtu obce Libotov pro rok 2016
s celkovou částkou 11 128 093 ,- Kč na straně výdajů a celkovou částkou 5 128 093 ,- Kč na
straně příjmů.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční rozpočet obce pro rok 2016 s jeho jednotlivými
položkami na straně příjmů i na straně výdajů. Rozpočet byl schválen s celkovou částkou
11 128 093 ,- Kč na straně výdajů a celkovou částkou 5 128 093 ,- Kč na straně příjmů.
Rozpočet je řešen jako schodkový. Schodek bude řešen úvěrem ve výši 6 000 000 ,- Kč. Tento
úvěr je určen pro financování výstavby vodovodu Libotov.

15.

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu MŠ Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podáním žádosti o získání finanční
dotace na rekonstrukci a zateplení objektu Mateřské školy obce Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce k podání žádosti o získání finanční
dotace.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce k podání žádosti o získání finanční dotace na
rekonstrukci a zateplení objektu Mateřské školy obce Libotov.

16.

Rozpočet MŠ Libotov pro rok 2016

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na finanční příspěvek pro Mateřskou
školu obce Libotov na provoz pro rok 2016, který je navržen ve stejné výši jako v minulých
letech a to v částce 161 000 ,- Kč.
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Starosta obce navrhl hlasováním schválit provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro
rok 2016 ve výši 161 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok 2016
ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.
17.

Uzavření akce ,,Dopravní značení“

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným hodnocením akce výstavby
dopravního značení obce Libotov. Celková částka finančních nákladů na realizaci výstavby
byla 164 189 ,- Kč. Dotace poskytnuté z Královéhradeckého kraje činila částku 44 455 ,- Kč.
Dotace poskytnutá sdružením Mikroregion Hustířanka v částce 59 273 ,- Kč. Závěrečné
finanční náklady na výstavbu dopravního značení pro obec Libotov jsou ve výši 60 461 ,- Kč.
Starosta obce dále seznámil přítomné zastupitele se závěry setkání zástupců obcí Mikroregionu
Hustířanka, jeho dalším směřováním v cílech pro požadavky obcí mikroregionu a jeho
financováním.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí.
18. Koupě pozemku pod zastávkou – pozemek č. 9
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáním s majiteli pozemku pod autobusovou
zastávkou Malý Libotov. Tato jednání budou i nadále rozvíjena se snahou o dohodu
v odkoupení tohoto pozemku do vlastnictví obce Libotov.

19.

Prodej pozemku č. 1287

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí o odprodej části pozemku č. 1287
v blízkosti sportovního areálu obce. Z diskuze vzešel návrh k řešení této oblasti jako celek
vhodný pro výstavbu několika objektů k bydlení. Oblast tzv. Valešova lomu byla již dříve
zahrnuta do možnosti budoucí výstavby objektů k bydlení. Tento pozemek je možné rozdělit do
několika plošných rozložení. Na základě dlouhé diskuze bylo starostou obce navrženo
hlasováním schválit záměr rozdělení pozemku č. 1287 do výměry 1889 m2 a 1628m2.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozdělení pozemku č. 1287 do výměry 1889m2 a 1628m2.
20.

Cena stočného pro rok 2016

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výpočtem (kalkulací) cen stočného pro
kalendářní rok 2016. Výpočet již počítá s tím, že obec (stejně jako v minulých letech) nebude
účtovat stočné, tj. cena bude činit Kč 0,--/m3 za vypouštění odpadních vod. Tento návrh byl
zpracován i s ohledem na plánované spuštění vodovodu Libotov.
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Starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo obce usneslo na tom, že v roce 2016 nebude
požadovat úplatu za odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy, že obec (stejně jako v minulých letech) nebude účtovat stočné,
tj. cena bude činit Kč 0,--/m3 za vypouštění odpadních vod.
21.

Cena za svoz domovního odpadu

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s kalkulací nákladů na svoz běžného domovního
odpadu.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz domovního
odpadu pro každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které dosáhnou 6 let
v příslušném kalendářním roce. Poplatek je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky obce č.
1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze ZO 28.12.2009, usnesení č. 3.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz domovního odpadu pro
každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které dosáhnou 6 let
v příslušném kalendářním roce, stanovený dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze ZO 28.12.2009, usnesení č. 3.
22.

Různé

a)
Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele výstavby vodovodních přípojek
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností sestavení komise pro výběrové řízení na
dodavatele výstavby vodovodních přípojek akce,,Vodovod Libotov“.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit členy výběrové komise :
Lebedinský Petr
Řehák Milan
Švába Vladimír
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele výstavby
vodovodních přípojek ve složení p.Lebedinský Petr, p. Řehák Milan a p. Vladimír Švába.
b)
Energetický štítek budovy obecního úřadu Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s povinností obce pořízení tzv. Energetického
štítku budovy obecního úřadu obce Libotov.
c)
Objekt č.p. 81 Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dotazem Stavebního odboru Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem, který se týká objektu č.p. 81 Libotov. Tento objekt je stále evidován
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v podkladech, ale bohužel fyzicky není nikde dohledán. Tato otázka byla pouze dále
diskutována. Nikdo z přítomných však přesně nevěděl, o kterou nemovitost se jedná.
d) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podat žádost o dotaci na dětské hřiště
k mateřské škole. Je možno žádat o dotaci 70% celkových nákladů a termín podání je do
15.1.2016. Starosta obce navrhl schválit podání dotace na dětské hřiště na zahradu MŠ.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy podání žádosti o dotaci MMR na dětské hřiště.
e) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nabídkou PhDr. Jany Staňkové z firmy JASTA
consulting s.r.o., dotační poradenství, na vypracování žádosti o dotaci na MMR na základě
smlouvy o dílo, za cenu 4 000Kč. Starosta obce navrhl hlasováním schválit pověření k podpisu
smlouvy o dílo č. 1601 s PhDr. Janou Staňkovou.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podepsání smlouvy o dílo č. 1601 s PhDr.
Janou Staňkovou, na vypracování žádosti o dotaci na dětské hřiště, za cenu 4000 Kč.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2015
8/1. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy ověřovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Milana Řeháka a pana Martina Hynka
8/2. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy zapisovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Vladimíra Švábu.
8/3
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.8.
8/4
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s MUDr. Vladimírem Filipem
k výstavbě elektrické přípojky k jeho pozemkům.
8/5
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy č. 16_SOBS01_4121159220
se společností ČEZ k připojení automatické tlakové stanice (ATS) vodovodu Libotov za celkovou
částku 16 000,- Kč.
8/6

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podáním žádosti o získání finanční dotace 3600
Kč na školení členů JSDH Libotov od krajského úřadu KHK a následně pověřilo starostu
podpisem smlouvy o dotaci.

8/7

Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy použití částky 30 000 ,- Kč na pořádání oslav výročí
založení SDH Libotov.

8/8
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční příspěvek dětem do 18-ti let věku a trvale žijícím
v obci Libotov ve výši 500 ,- Kč.
8/9
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční rozpočet obce pro rok 2016 s jeho jednotlivými
položkami na straně příjmů i na straně výdajů. Rozpočet byl schválen s celkovou částkou 11 128 093 ,Kč na straně výdajů a celkovou částkou 5 128 093 ,- Kč na straně příjmů. Rozpočet je řešen jako
schodkový. Schodek bude řešen úvěrem ve výši 6 000 000 ,- Kč. Tento úvěr je určen pro financování
výstavby vodovodu Libotov.
8/10 Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podání žádosti o získání finanční dotace na
rekonstrukci a zateplení objektu Mateřské školy obce Libotov.
8/11 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok
2016 ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.
8/12 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozdělení pozemku č. 1287 do výměry 1889m2 a
1628m2.
8/13 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy, že obec (stejně jako v minulých letech) nebude účtovat
stočné, tj. cena bude činit Kč 0,--/m3 za vypouštění odpadních vod.
8/14

Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz domovního
odpadu pro každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které dosáhnou 6 let
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v příslušném kalendářním roce, stanovený dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze ZO 28.12.2009, usnesení č. 3.
8/15 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele
výstavby vodovodních přípojek ve složení p.Lebedinský Petr, p. Řehák Milan a p. Vladimír Švába.
8/16

Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy podání žádosti o dotaci MMR na dětské hřiště.

8/17

Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podepsání smlouvy o dílo č. 1601 s PhDr.
Janou Staňkovou, na vypracování žádosti o dotaci na dětské hřiště, za cenu 4000 Kč.

V Libotově 22.12.2015

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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