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 24.05.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába
Vladimír
omluveni: 0
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 21.00 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.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Schválení účetní uzávěrky obce a závěrečného účtu za rok 2015
Finanční výbor
Přesun zisku MŠ do rezervního fondu
Zaměstnanci obce
Vodovod
Dopis ZŠ Dubenec
Oprava rybníku na křižovatce
Balíčky k MDD
Zajištění veřejné akce Dětský den obce Libotov
Různé
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Zahájení

1.

Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele, konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva Libotov.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.

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 pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského 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 pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.
Schválení programu zasedání ZO Libotov

3.

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 zápisu ZO Libotov 3/16 dne 24.05.2016
Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

4.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 2/16 ze dne
05.04.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
Schválení účetní uzávěrky obce a závěrečného účtu za rok 2015

5.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2015. Dále byla
přednesena nápravná opatření k následujícím méně závažným chybám, které byly uvedeny ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2015:
 Chyba č. 1: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních




operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o
účetnictví). ČÚS 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.
Účetní jednotka v roce 2015 neúčtovala o opravných položkách k účtu 315.
Opatření: Dle právního předpisu ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 706 bod 3. a 4.,
účetní jednotka bude nadále účtovat o opravných položkách k účtu 315.
Chyba č. 2: : Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Právní
předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví). ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4. - Územní celek
neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které
podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
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Opatření: Dle právního předpisu: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví). ČÚS 701 bod 6.2. a
6.4., účetní celek bude při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do KN,
účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Starosta obce navrhl schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2015 a přijatými opatřeními, s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a dále schválit přeúčtování
výsledku hospodaření za kalendářní rok 2015 v plné výši z účtu 431 na účet 432.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad a dále přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2015 v
plné výši z účtu 431 na účet 432.
6.

Finanční výbor

Předseda finančního výboru zastupitelstva obce Libotov seznámil přítomné zastupitele se
Zápisem z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Libotov ze dne 10. května 2016 na
kterém proběhla kontrola hospodaření obce do 31. března 2016.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu ze zasedání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 10.
května 2016 na vědomí.

7.

Přesun zisku MŠ do rezervního fondu

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se ziskem hospodaření MŠ Libotov za rok 2015. K
31. 12. 2015 hospodařila MŠ Libotov se ziskem 29.175,42 Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit přesun zisku MŠ Libotov ve výši 29.175,42 Kč do
rezervního finančního fondu MŠ Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přesun zisku hospodaření MŠ Libotov ve výši 29.175,42 Kč do
rezervního finančního fondu MŠ Libotov.

8.

Zaměstnanci obce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s ukončením pracovní činnosti zaměstnance pana
Františka Lejska a to ze zdravotních důvodů. Tímto krokem není v obci systémově zajištěna
běžná údržba veřejných prostranství. V diskuzi byla řešena otázka dalšího zajištění těchto
činností. Starosta obce prověří další možnosti v zajištění pracovníků na DPP resp. DPČ.

9.

Vodovod

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s problematikou napojení vodovodního řádu
k plánovanému objektu Vašátkových. Diskutována byla přesná forma ukončení vodovodní
přípojky s ohledem na dobu před výstavbou objektu. Závěrem diskuze bylo jednoznačné
stanovisko k využití ukončení vodovodní přípojky formou zemní šachty.
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V krátké době budou zahájeny stavební práce na opravě asfaltových povrchů vozovek na
silničních průtazích obce od Dvora Králové směrem na Hřibojedy resp. na Dubenec a to vždy
v délce od dopravní značky začátek obce po značku konec obce.
Před započetím těchto činností je nutné provést výměnu podzemního vedení kanalizace před
pozemkem pana Taslera směrem k obecnímu parku. Tato část kanalizace jeví známky špatného
stavu a díky opravě povrchu vozovek je nutné tuto opravu realizovat před položením nového
asfaltového povrchu.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností změny termínu dokončení stavby
vodovodu Libotov v dokumentaci pro finanční dotaci Ministerstva zemědělství ČR a to takto:
Termín realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem do 31.12.2016
Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) do 30.06.2017
Starosta obce navrhl hlasováním schválit změnu navržených termínů a zároveň navrhl
hlasováním schválit pověření starosty obce k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
Identifikační číslo EDS: 129D252003303 Název akce (projektu) Vodovod Libotov, Příloha
k Rozhodnutí č.j. 23344/2016-MZE-15131 o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS
129D252003303 ,,Vodovod Libotov“ Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených
na financování akce

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy změny termínů dokončení stavby vodovodu Libotov v
dokumentaci pro finanční dotaci Ministerstva zemědělství ČR a to takto:
Termín realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem do 31.12.2016
Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) do 30.06.2017
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) Identifikační číslo EDS: 129D252003303 Název akce (projektu) Vodovod Libotov,
Příloha k Rozhodnutí č.j. 23344/2016-MZE-15131 o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS
129D252003303 ,,Vodovod Libotov“ Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených
na financování akce.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností smluvního zajištění o provozování
vodovodu obce Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
s Vodohospodářské služby RT, s.r.o., se sídlem Horní Lánov 61 jako budoucí provozovatel
vodovodu a kanalizace obce Libotov
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., se sídlem Horní Lánov 61 jako budoucím provozovatelem
vodovodu a kanalizace obce Libotov.

10.

Dopis ZŠ Dubenec

Starosta obce podrobně seznámil přítomné zastupitele s doručeným dopisem starosty obce
Dubenec ze dne 04. 05. 2016, který je tematicky zaměřen na problematiku systémového
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zajištění provozu Základní školy Dubenec a udržení jejího plnohodnotné činnosti i v dalších
letech. V textu je formulována žádost o finanční podporu v nespecifikované výši na celkový
provoz Základní škole Dubenec.
Závěrečné stanovisko bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

11.

Oprava rybníku na křižovatce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele, se zprávou od Státního pozemkového úřadu, který
k plánované opravě rybníku. Během podzimu projektová dokumentace, přes zimu schválení
stavebního povolení, na jaře práce

12.

Balíčky k MDD

Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup balíčků v ceně cca 150 Kč/ks pro děti obce
Libotov do věku 15 ti let.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup balíčků pro děti obce Libotov do věku 15 ti let.

13.

Zajištění veřejné akce Dětský den obce Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předpokládaným zajištěním kulturní akce Dětský
den Libotov. Zákusky a pití pro všechny dětské účastníky jsou zajištěny. Z atrakcí jsou
zajištěny skákací hrady, čtyřkolka, koně, shoz bonbonů z letadla atd..
Detailně bylo řešeno personální zajištění obsluhy jednotlivých atrakcí a výdeje občerstvení.
14.
a)

Různé
Hustířanka

Místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele s projednanými tématy na posledním
zasedání mikroregionu Hustířanka. Řešena byla problematika údržby vysazených ovocných
stromů, právní poradny pro obce a zajištění pravidelného setkání občanů důchodců obcí
mikroregionu.
b)

Vítaní občánků

Starosta obce navrhl přítomným zastupitelům zajistit drobný finanční dar pro nově narozené
občany Libotova. S diskuze byla navržena částka 500,- Kč s památečním věnováním.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 500 ,- Kč pro nově narozené občany Libotova
a nákup věnování.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční dar ve výši 500 ,- Kč pro nově narozené občany
Libotova a nákup věnování.
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c)

Nabídka anekt

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nabídkou firmy Anekt CZ s.r.o. k nákupu sklenic
na nápoje v objemech 0,5 litrů za 13,- Kč/ks, 0,3 litrů za 10,- Kč/ks a 40 ml za 7,- Kč/ks.
Starosta obce navrhla hlasováním schválit nákup 150 ks 0,5l sklenic, 60 ks 0,3l sklenic a 30 ks
0,04l sklenic.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 240 ks sklenic na nápoje za cekovou cenu 2 760 ,- Kč
bez DPH.

d)

Návrh vyhlášky obce na údržbu a ochranu veřejné zeleně

Místostarosta obce pan Vladimír Švába seznámil přítomné zastupitele s návrhem textu veřejné
vyhlášky obce na ochranu a údržbu veřejné zeleně. V diskuzi došlo k drobným textovým
úpravám. Návrh vyhlášky bude doručen všem zastupitelům k prostudování.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24.05.2016
3/1.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele
zápisu.

3/2.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.

3/3.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zápisu ZO Libotov 3/16 dne 24.05.2016

3/4.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad a dále přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2015 v
plné výši z účtu 431 na účet 432.

3/5.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přesun zisku hospodaření MŠ Libotov ve výši 29.175,42 Kč do
rezervního finančního fondu MŠ Libotov.

3/6.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy změny termínů dokončení stavby vodovodu Libotov v
dokumentaci pro finanční dotaci Ministerstva zemědělství ČR a to takto:
Termín realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem do 31.12.2016
Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) do 30.06.2017

3/7.

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) Identifikační číslo EDS: 129D252003303 Název akce (projektu) Vodovod Libotov,
Příloha k Rozhodnutí č.j. 23344/2016-MZE-15131 o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS
129D252003303 ,,Vodovod Libotov“ Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených
na financování akce.

3/8.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., se sídlem Horní Lánov 61 jako budoucím provozovatelem
vodovodu a kanalizace obce Libotov.

3/9.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup balíčků pro děti obce Libotov do věku 15 ti let.

3/10. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 240 ks sklenic na nápoje za celkovou cenu 2 760 ,- Kč
bez DPH.
V Libotově 24.5.2016
-----------------------místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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