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

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 16.02.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába Vladimír, Petr
Lebedinský
omluveni: 0
Jednání bylo zahájeno v 18.35 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.
21.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Požární řád obce a řád ohlašovny požáru
Kulturní a sportovní akce obce Libotov v roce 2016
Dotace KHK – na školení členů JSDH
Smlouva na svoz biologicky rozložitelného odpadu
Oprava usnesení zasedání ZO ze dne 05.10.2015
Dotace na pořízení kontejneru pro svoz biologicky rozložitelného odpadu
Výběrové řízení na dodávku vodovodních přípojek
Závěrečná zpráva z kontroly hospodaření obce Libotov za rok 2015
Vodovod Libotov – změny v projektu
Veřejně prospěšné akce – pracovníci obce
Mikroregion Hustířanka – informace, zásobník projektů
Prodej pozemku č. 9 v katastrálním území Libotov
Nákup pozemku č. 112 v katastrálním území Libotov
Prodej pozemku č. 1287 – záměr
Prodej pozemku č. 1288/2 - záměr
Prodej pozemku č. 1291 - záměr
Různé
21/1 Platy zastupitelů obce
21/2 Stromy před zatáčkou směrem na Hřibojedy
21/3 Stav polní cesty směrem k ,,pruťáku“
21/4 Údržba funkčnosti odvodního příkopu z pole nad hřištěm
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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 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského
Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 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 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program veřejného zasedání ZO Libotov č.1/2016
4.
Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 8/15 ze dne
22.12.2015 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.
Požární řád obce a řád ohlašovny požáru
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se změnami provedenými v řádu obce a řádu
ohlašovny požáru obce Libotov. Změna se dotýká místa ohlašovny požáru obce Libotov.
Původní sídlo ohlašovny požáru Libotov 80 (obecní úřad) je zrušeno a nově nahrazeno na
adrese Libotov č.p. 25 v domě pana Martina Hynka – velitele JSDH. Starosta obce navrhl
hlasováním schválit platnost dokumentu.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo platnost a nové znění dokumentu „Požární řád obce a řád
ohlašovny požáru“.

6.
Dar obce pro FC Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s provozním a organizačním stavem spolku FC
Libotov. Starosta obce zároveň navrhl hlasováním schválit poskytnutí finančního daru spolku
FC Libotov ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo poskytnutí finančního daru 15 000 ,- Kč spolku FC
Libotov.
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7.
Kulturně-společenské a sportovní akce obce Libotov v roce 2016
7/1
Den seniorů
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem pořádání pravidelného setkání seniorů
občanů obce Libotov. Zhodnotil minulý ročník tohoto setkání jako velmi vydařený. Navrhl
hlasováním schválit organizování tohoto setkání dne 05.03.2016 ve stejném rozsahu zajištění
jako v roce 2015.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pořádání akce ,,Setkání seniorů obce Libotov“ ve dne
05.03.2016 ve shodném rozsahu zajištění jako v roce 2015.
7/2
Den žen
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s termínem 12.03.2016 jako dnem konání akce ,,
Den žen obce Libotov“. Kolektiv pořadatelek tohoto setkání vyslovil cestou pana starosty
žádost o finanční dar na pořádání tohoto setkání ve výši 5 000,- Kč. Starosta obce navrhl
hlasováním schválit přidělení finančního příspěvku 5 000,- Kč na tuto kulturně-společenskou
akci.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přidělení finančního daru ve výši 5 000,- Kč na konání
akce ,,Den žen obce Libotov“, která se uskuteční 12.03.2016.
7/3
Akce ,,Pálení čarodějnic“
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům návrh k opětovnému pořádání pravidelné akce
„Pálení čarodějnic“. Akce bude organizována v blízkosti stánku s občerstvením u fotbalového
hřiště obce dne 30.04.2015. Tradičně bude pro občany obce zajištěno občerstvení s možností
opékání párků na ohni. Navrženo bylo hlasováním schválit pořádání této akce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pořádání akce ,,Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2016.
7/4
Akce ,,Dětský den 2016“
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s vynikajícími hodnoceními a výsledky pořádání
akce „Dětský den Libotov 2015“. Na základě dlouhodobé tradice a úspěchů v pořádání tohoto
typu kulturně-sportovního vyžití pro rodiny s dětmi, navrhl hlasováním schválit pořádání akce
„Dětský den Libotov 2016“ a to v termínu 28.05.2016. Konkrétní specifikace jednotlivých
atrakcí a obsluhy bude dále upřesňována i s ohledem na finanční podporu z dotačních programů
a jiných příspěvků.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pořádání akce ,,Dětský den Libotov 2016“ v termínu
28.05.2016.
7/5
Volejbalový turnaj v Libotově 2016
Starosta obce zhodnotil pořádání sportovní akce ,,Volejbalový turnaj Libotov 2015“ ,kterého se
zúčastnilo 15 závodních týmů s početným doprovodem fanoušků. Starosta obce navrhl
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hlasováním schválit finanční dar na nákup pohárů ve výši 1 500,- Kč a na nákup věcných cen
ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční dar akci „Volejbalový turnaj Libotov 2016“ na
nákup pohárů ve výši 1 500,- Kč a na nákup věcných cen ve výši 2 000 Kč.
7/6
Výročí založení SDH Libotov
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům další vývoj v organizačním procesu zajištění
oslav založení SDH Libotov. Tyto oslavy budou doprovázené pořádáním soutěže v požárním
útoku. Obec Libotov přidělila finanční příspěvek na nákup pohárů pro vítěze soutěže ve výši
3 000 ,- Kč. Částka je řešena v rozpočtu obce Libotov a není tedy nutné schvalování ZO.
7/7
Fotbalový turnaj
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přípravou organizace tradičního turnaje v malé
kopané. Pro tento turnaj jsou zatím řešeny dva termíny a to 25.6 nebo 2.7. Jako každý rok je
nutné zajistit nákup pohárů pro vítěze turnaje. Starosta obce navrhl hlasováním schválit
finanční částku 3 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční částku 3 000 ,- Kč na nákup pohárů pro vítěze
turnaje v malé kopané pořádané v Libotově 2016.
7/8
Den Obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem organizování společenského setkání
občanů obce Libotov s názvem „Den obce Libotov 2016“. Přesný termín akce, potřeby zajištění
personálu a konkrétní upřesnění budou řešeny na příštích zasedáních ZO. Pravděpodobným
termín se jeví 10.9.2016. Pro tento termín je předem rezervován pan Jan Kubinec, jako osoba
zajišťující opékání prasete.
7/9
Den mužů
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem uskutečnění přátelského setkání
mužského zastoupení občanů obce Libotov s názvem „Den mužů obce Libotov 2016“, Toto
setkání se uskuteční během měsíce září 2016. Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční
částku 3 000 ,- Kč jako podporu setkání a zajištění občerstvení.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo finanční částku 3 000,- Kč na podporu setkání a
zajištění občerstvení pro akci ,,Den mužů obce Libotov 2016“.

8.
Smlouva na odvoz bioodpadu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy „Smlouva o zabezpečení
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady mezi obcí Libotov a firmou AFM s.r.o., se
sídlem Konecchlumského 513, Jičín na svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svoz bude do
doby, než bude určeno jinak, organizován na základě vznesení telefonického požadavku na
svoz.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce Libotov k podpisu této uvedené
smlouvy.
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Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy ,,Smlouva o
zabezpečení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady mezi obcí Libotov a firmou AFM
s.r.o., se sídlem Konecchlumského 513, Jičín na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
9.
Opravy usnesení ze zastupitelstva 5.10.2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nedostatečnou interpretací usnesení zastupitelstva
obce ze dne 05.10.2015. V bodě 7/17
zastupitelstvo schválilo 6 hlasy navýšení platu
místostarosty obce pana Martina Hynka na 6 000,- Kč měsíčně.“. V tomto bodě hlasování
nebyl specifikován termín platnosti změny. Starosta obce navrhl hlasováním schválit revokaci
tohoto usnesení a termín pro zahájení platnosti změny byl navržen den 05.10.2015.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo revokaci usnesení ze dne 05.10.2015 bod 7/17
zastupitelstva obce o navýšení platu místostarosty obce pana Martina Hynka na 6 000,- Kč
měsíčně.“, v novém znění: Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy navýšení platu místostarosty obce
pana Martina Hynka na 6 000,- Kč měsíčně, s platností od 5.10.2015
10. Dotace na kontejnery
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s vyhlášeným dotačním programem ,,Nakládání
s odpady a ochrana ovzduší“, který je vypsán v termínu pro podání žádostí od 5.2.2016 do
24.3.2016. Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání žádosti o získání finanční dotace
z projektu podpory „Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“ na pořízení kontejnerů ke svozu
biologického odpadu s výškou 70% dotace uznatelných nákladů.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podání žádosti o získání finanční dotace
z projektu podpory „Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“ na pořízení kontejnerů ke svozu
biologického odpadu s výškou 70% dotace uznatelných nákladů.

11.
Výběrové řízení na vodovodní přípojky
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěry konaného výběrového řízení na dodávku
vodovodních přípojek v obci Libotov. Vlastní jednání výběrové komise proběhlo dne
22.10.2016 v prostorech zasedací místnosti obecního úřadu Libotov č.p. 80 od 18.00 hodin.
Předmětem činnosti výběrové komise bylo vyhodnocení o splnění podmínek všech uchazečů
pro zařazení jejich nabídky do soutěže, následné vyhodnocení všech platných nabídek a
stanovení pořadí nabídek dle hodnotících kritérií. K vypsanému výběrovému řízení byly
doručeny v řádném termínu celkem tři nabídky. Nabídky byly od uchazečů:
Stavoka Kosice a.s. s kalkulací v celkové výši 1 184 832,- Kč
Sovis CZ a.s., Pardubická 852/10 Hradec Králové s kalkulací v celkové výši 1 267 770, 24
Kč
Gasco spol. s r.o. Dělnická 384, Pardubice s kalkulací v celkové výši 1 303 315, 20 Kč
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Výběrová komise ve složení p.Lebedinský Petr, p.Řehák Milan a p.Švába Vladimír vyhodnotila
nabídky v tomto pořadí:
1. Stavoka Kosice a.s.
2. Sovis CZ a.s., Pardubická 852/10 Hradec Králové
3. Gasco spol. s r.o. Dělnická 384, Pardubice
Zastupitelstvo obce vzalo výsledky výběrové komise na vědomí.
12. Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s průběhem a závěry ,,Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obec Libotov za rok 2015“, které se uskutečnilo 01.02.2016. Zpráva
závěrem shledává pouze 2 lehké administrativní nedostatky, které neovlivňují správnost
hospodaření obce Libotov za rok 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí.
13.
Vodovod Libotov – změny v projektu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutnými úpravami vedení vodovodního řádu
v obci Libotov. Tyto změny je nutné učinit v uličce mezi objekty Hynkových a Záplatových,
kde z důvodu nedostupnosti tohoto území pro stavební techniku a stavu podloží, je vhodnější
přivést vodovodní řád ze strany od hřiště. Z důvodu stavu podloží bude nutné mírně upravit
vedení vodovodního řádu k rodinným domům Kovalových, Karbanových a Lejskových.
Pan Milan Řehák informoval o velké vzdálenosti přivedení vodovodního řádu k objektu čp 3
v malém Libotově. V diskuzi byly vysvětleny důvody tohoto řešení. Rozhodujícím je počet
koncových uživatelů v dané lokalitě, musí se jednat především o trvale bydlící obyvatele a
veřejný vodovod musí vést, dle podmínek dotace, k alespoň 3 trvale obydleným objektům.
14.
VPP- veřejně prospěšné práce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěry jednání s vedením pracovního úřadu
Trutnov a možnostmi dalšího využití pracovníků přidělených touto institucí k výkonu veřejně
prospěšných prací. V dalším období hrozí, že z UP nebudou do menších obcí přidělováni
uchazeči o zaměstnání na VPP.
15.
Zprávy a DSO Hustířanka a zásobník projektů
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s body jednání mikroregionu Hustířanka.
V mikroregionu zahájila svoji činnost nová projektová manažerka. Hlavním úkolem pro
všechny obce sdružení je připravit tzv. zásobník projektů jednotlivých obcí. Tento zásobník
pak bude brán jako návod ke směřování žádostí o získání dotačních titulů.
Za obec Libotov jsou navrhovány:
a. Pergola na hřišti – zvětšit projekt
Starosta vyzval k diskuzi nad rozšířením rozměrů připravované pergoly, její umístění.
Navrhl zvážit díky výstavbě vodovodu úpravu terénu právě s ohledem na budoucí
možnou výstavbu. Navrženo bylo místní šetření s projektem a finalizací požadavků na
využitelnost přístřešku.
b. Odpočinková stezka
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Dalším z návrhů k možné realizaci je obnova a výstavba odpočinkové a vycházkové
cesty pro pěší v blízké návaznosti na obec Libotov.
c. Mateřská škola, zateplení, hřiště
Realizace pouze v případě nenaplnění současně podané dotační žádosti.
d. Podpora obnovy veřejné zeleně
Výsadba, údržba a péče o obecní zeleň
16.
Prodej pozemku č. 9
Starosta obce navrhl hlasováním schválit prodej pozemku číslo 9, ve vlastnictví obce Libotov,
o výměře 180 m2, v katastrálním území Libotov, jedinému zájemci (společné vlastnictví 4
fyzických osob) o koupi tohoto pozemku a to: paní Marie Hynková, paní Eliška Žižková, pan
Josef Hrdý a pan Vladimír Hrdý, na základě zveřejnění záměru č. 3/2015 obce na prodej
dotčeného pozemku, který byl vyvěšen od 1.2.2016 do 16.2.2016, a to za cenu 60,- Kč/m2.
Celková cena tedy bude 10 800 Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo prodej pozemku č.9, o celkové výměře 180 m2, v k.ú.
Libotov, za cenu 60,- Kč/m2, jedinému zájemci (společné vlastnictví 4 fyzických osob) o tento
pozemek, paní Marii Hynkové, paní Elišce Žižkové, panu Josefu Hrdém a panu Vladimíru
Hrdému a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o prodeji tohoto pozemku.
17.
Nákup pozemku č.112
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností odkoupení pozemku č. 112, o celkové
výměře 156 m2, v katastrálním území Libotov (pozemek pod autobusovou zastávkou v Malém
Libotově) za cenu 60,- Kč/m2. Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu k podpisu
kupní smlouvy k tomuto pozemku
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu k podpisu kupní smlouvy k pozemku č.112, o
celkové výměře 156 m2, v katastrálním území Libotov (pozemek pod autobusovou zastávkou
v Malém Libotově) za cenu 60,- Kč/m2.
18.
Záměr prodeje pozemku č. 1287
Starosta obce navrhl hlasování schválit záměr číslo 1/2016 na prodej pozemku č. 1287 o
celkové výměře 874 m2, v katastrálním území obce Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.1/2016 na prodej pozemku č. 1287 o celkové
výměře 874 m2 v katastrálním území obce Libotov. Pozemek bude prodán s podmínkou
výstavby rodinného domu.

19.

Záměr prodeje pozemku č. 1288/2
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Starosta obce navrhl hlasování schválit záměr číslo 2/2016 na prodej pozemku č.1288/2 o
celkové výměře 1628 m2, v katastrálním území obce Libotov. Pozemek bude prodán
s podmínkou výstavby rodinného domu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.2/2016 na prodej pozemku č.1288/2 o celkové
výměře 1628 m2, v katastrálním území obce Libotov.
20.
Záměr prodeje pozemku 1291/2
Starosta obce navrhl hlasování schválit záměr číslo 3/2016 na prodej pozemku č.1291/2 o
celkové výměře 368 m2 v katastrálním území obce Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.3/2016 na prodej pozemku č.1291/2 o celkové
výměře 368 m2, v katastrálním území obce Libotov.
21. Různé
21/1 Zvýšení platu zastupitelů o 3%
Od 01.01.2016 je dle novely legislativy možné zvýšit odměnu zastupitelů obce. V diskuzi bylo
na základě jednotné shody dohodnuto ponechání výše odměn všech zastupitelů na současných
hodnotách, tedy bez zvyšování platů zastupitelů obce Libotov.
21/2 Stromy v blízkosti vozovky
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s informacemi od SUS Dvůr Králové nad Labem,
týkající se plánované opravy vozovky po výstavbě vodovodu Libotov. Vzrostlé stromy v těsné
blízkosti vozovky u rodinného domu Krčmářových svými kořeny poškozují vozovku a není
vhodné, nejen v tomto směru, nechávat stromy znehodnocovat v budoucnu zcela nový povrch
vozovky. Doporučeno bylo vykácení těchto stromů, které po posledním významném prořezání
větví vykazují známky významného omezení růstu.
21/3 Polní cesta k lesu „pruťáku“
Pan Otto Tasler upozornil na postupné vymizení průchodu polní cesty směrem k ,,pruťáku“.
Cesta je pravděpodobně poškozována zemědělskou technikou při hospodářské činnosti na
okolních polních pozemcích. Pan Luděk Hlava byl pověřen nápravou tohoto stavu. Dojde
k zorání celé cesty, aby se terén srovnal, pak bude cesta vyměřena znovu a obnovena.
21/4 Příkop u pole v blízkosti fotbalového hřiště
Pan Otto Tasler dále upozornil na nutnou kontrolu funkčnosti a průchodnosti pro povrchovou
vodu svodného vodovodního příkopu, který je vybudován v blízkosti objektu bývalého JZD a
nad fotbalovým hřištěm.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 16.02.2016
1/1
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského
1/2
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy zapisovatele zápisu veřejného zasedání ZO Libotov pana
Vladimíra Švábu.
1/3
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.1/2016
1/4
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo platnost a nové znění dokumentu „Požární řád obce a řád
ohlašovny požáru“.
1/5
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo poskytnutí finančního daru 15 000,- Kč na provoz spolku
FC Libotov.
1/6
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pořádání akce ,,Setkání seniorů obce Libotov“ ve dne
05.03.2016 ve shodném rozsahu jako v roce 2015.
1/7
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přidělení finančního daru, ve výši 5 000,- Kč na konání
akce ,,Den žen obce Libotov“, která se uskuteční 12.03.2016.

1/8

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pořádání akce ,,Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2016.

1/9
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo pořádání akce ,,Dětský den Libotov 2016“ v termínu
28.05.2016.
1/10 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční příspěvek akci ,,Volejbalový turnaj Libotov
2016“ na nákup pohárů ve výši 1 500,- Kč a na nákup věcných cen ve výši 2 000 Kč..
1/11 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční částku 3 000 ,- Kč na nákup pohárů pro vítěze
turnaje v malé kopané pořádané v Libotově 2016.
1/12 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo finanční částku 3 000,- Kč na podporu setkání a
zajištění občerstvení pro akci „Den mužů obce Libotov 2016“.
1/13 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy „Smlouva o
zabezpečení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady mezi obcí Libotov a firmou AFM s.r.o., se
sídlem Konecchlumského 513, Jičín na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
1/14 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo revokaci usnesení ze dne 05.10.2015 bod 7/17
zastupitelstva obce o navýšení platu místostarosty obce pana Martina Hynka na 6 000,- Kč měsíčně.“,
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v novém znění: Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy navýšení platu místostarosty obce pana Martina Hynka
na 6 000,- Kč měsíčně, s platností od 5.10.2015
1/15 Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podání žádosti o získání finanční dotace
z projektu podpory „Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“ na pořízení kontejnerů ke svozu
biologického odpadu s výškou 70% dotace uznatelných nákladů.
1/16 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo prodej pozemku č.9, o celkové výměře 180 m2, v k.ú.
Libotov, za cenu 60,- Kč/m2, jedinému zájemci (společné vlastnictví 4 fyzických osob) o tento
pozemek, paní Marii Hynkové, paní Elišce Žižkové, panu Josefu Hrdém a panu Vladimíru Hrdému a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o prodeji tohoto pozemku.
1/17 Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu k podpisu kupní smlouvy k pozemku č.112, o
celkové výměře 156 m2, v katastrálním území Libotov (pozemek pod autobusovou zastávkou v Malém
Libotově) za cenu 60,- Kč/m2.
1/18 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.1/2016 na prodej pozemku č.1287, o celkové
výměře 874 m2, v katastrálním území obce Libotov. Pozemek bude prodán s podmínkou výstavby
rodinného domu.
1/19 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.2/2016 na prodej pozemku č.1288/2, o celkové
výměře 1628 m2, v katastrálním území obce Libotov. Pozemek bude prodán s podmínkou výstavby
rodinného domu.
1/20 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo záměr č.3/2016 na prodej pozemku č.1291/2, o celkové
výměře 368 m2, v katastrálním území obce Libotov.

V Libotově 16.02.2016

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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