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

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 05.09.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába
Vladimír
omluveni: o
Jednání bylo zahájeno v 18.30 hodin a ukončeno ve 20.30 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Výběr vodoměrů na odběrná místa
Pořádání akce ,,Den obce“ a ,,Den mužů“
Omezení rychlosti na místní komunikaci
Smlouva s firmou Pohony – ATS
Zateplení objektu MŠ Libotov
Různé
a) Pozemkové úpravy – rybník Libotov
b) Územní plán obce Libotov
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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 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.
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 ZO Libotov 6/16 dne 05.09.2016
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 5/16 ze dne
19.8.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Výběr vodoměrů na odběrná místa vodovodu Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s technickými možnostmi některých typů
vodoměrů dle přesného typu uložení v soustavě (horizontálně nebo vertikálně), dle množství
průtoku vody za 1 hodinu, délky tělesa vodoměru, a zda bude uložen ve vlhkém prostředí nebo
v suchém. Cena vodoměrů se odvíjí od specifikace umístění a schopnosti propustnosti
množství vody do objektu. Současné technické řešení všech vodovodních přípojek je
zakončeno PVC vedením o průměru 1“.
Do 15. 09. 2016 je nutné, aby všechna budoucí odběrná místa nahlásila přesnou specifikaci
požadovaného vodoměru. Dle tohoto požadavku obec Libotov zajistí nákup pro všechna
odběrná místa. Nabízeny jsou vodoměry:
- s průtokem Q 1,5 m3/hod a velikostí tělesa ¾“
- s průtokem Q 2,5 m3/hod a velikostí tělesa 1“
Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup vodoměrů odběrným místům vodovodu
Libotov dle požadavku jednotlivých objektů.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
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Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup vodoměrů odběrným místům vodovodu Libotov dle
požadavku jednotlivých objektů.

6.

Pořádání akce ,,Den obce“ a ,,Den mužů“

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností zajištění občerstvení na akci ,,Den
obce“, personální obsazení obsluhy pro průběh akce, doprovodný program pro zábavu dětí a
dospělých, zástupce obce na mši svatou.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností zajištění akce ,,Den mužů“.

7.

Omezení rychlosti vozidel na místní komunikaci

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou omezení rychlosti vozidel na místní
spojovací komunikaci mezi silnicí ze směru od Dubence k silnici ve směru na Hřibojedy
u hasičské zbrojnice. Omezení silnice je možné zajistit montáží zpomalovacího prahu.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup 2 ks zpomalovacího prahu pro montáž do
tělesa vozovky.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 2 ks zpomalovacího prahu pro montáž do tělesa vozovky
pro rychlost do 10 km/h.
8.

Smlouva s firmou Pohony - ATS

Starosta obce seznámil s návrhem smlouvy Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém
serveru www.fiedler-magr.cz smlouva č. SD 110884 ke kontrolní činnosti Automatické tlakové
stanice vodovodu Libotov s náklady 100,- Kč bez DPH za měsíc.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit k podpisu smlouvy Smlouva o poskytnutí služeb na
internetovém serveru www.fiedler-magr.cz smlouva č. SD 110884.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy Smlouva o poskytnutí
služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz smlouva č. SD 110884.
9.

Zateplení objektu MŠ Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuálním stavem schvalovacího procesu
k získání finanční dotace pro zajištění akce zateplení objektu MŠ Libotov. V tuto chvíli není
vydáno konečné stanovisko dotačního garanta k získání finanční podpory pro provedení
záměru. Předpokladem je schválení získání finanční podpory.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhy dodatků č.1 a č. 2 ke smlouvě se
společností Project A plus, která zajišťuje kompletní administraci získání dotační podpory
k rekonstrukci objektu. Všechny finanční náklady spojené s administrací získání dotace jsou
uznatelným nákladem dotačního projektu.
V dokumentech chybí základní číslování dle dokumentačního řádu a jsou zde i chyby
formálního charakteru. Zastupitelstvo obce obdrží doplněné texty dokumentů k prostudování a
eventuálnímu schválení.
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10.

Různé

a) pozemkové úpravy – rybník Libotov
Starosta obce seznámil zastupitele připravovanou opravou resp. výstavbou nové opěrné zdi
rybníku v obci podél probíhající vozovky s výstavbou odtokové šachty, vyčištěním dna
celého rybníku a úpravy okolí. Předpokládaný termín zahájení stavebních činností je v roce
2017 v letním období.
b) Územní plán obce Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností vyřešení aktualizace územního plánu
obce Libotov. Návrh řešení obdrží zastupitelé elektronickou poštou k prostudování.
V pondělí dne 12.09.2016 od 15.30 hodin proběhne v prostorách obecního úřadu Libotov
informační schůzka k územnímu plánu obce Libotov.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 05.09.2016
6/1. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu
a pana Vladimíra Švábu zapisovatele zápisu.
6/2. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 5/16 ze dne 19.08.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
6/3. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nákup vodoměrů odběrným místům vodovodu Libotov
dle požadavku jednotlivých objektů.
6/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 2 ks zpomalovacího prahu pro montáž do tělesa vozovky
pro rychlost do 10 km/h k omezení rychlosti vozidel na místní komunikaci.
6/5. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy Smlouva o poskytnutí
služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz smlouva č. SD 110884 ke kontrolní činnosti a
obsluze Automatické tlakové stanice vodovodu Libotov.
V Libotově 5.9.2016

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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