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

Zápis číslo 4 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 11.07.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Švába Vladimír
omluveni: Hlava Luděk
Jednání bylo zahájeno v 18.30 hodin a ukončeno ve hod. za přítomnosti 6 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Hřiště MŠ Libotov
DSO Hustířanka
Vodovod Libotov
Úvěr na vodovod
Ostatní
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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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele
zápisu.
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 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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zápisu ZO Libotov dne 11.7.2016

4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov ze dne
24.05.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

5.

Hřiště MŠ Libotov

Starosta obce navrhl hlasováním schválit složení komise, která vybere variantu dětského hřiště
k MŠ z již dodaných nabídek, ve složení Mgr. Filip Kraus, Vladimír Švába, Lebedinský Petr.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy složení komise pro zajištění dodavatele prvků dětského hřiště
Mateřské školy Libotov ve složení Mgr. Filip Kraus, Vladimír Švába, Lebedinský Petr.
Dále byl vznesen návrh, aby starosta podepsal smlouvu o dodávce dětského hřiště s firmou,
která podá dle komise nejlepší nabídku.
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu na dodání dětského hřiště
s firmou, která bude komisí pro výběr hřiště doporučena.
6.

Hustířanka

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěry jednání zástupců obcí mikroregionu
Hustířanka. Na zasedání mikroregionu Hustířanka byl vznesen návrh k založení společnosti pro
získání dotačních titulů k financování a zajištění zaměstnanců obcím k veřejným pracím. Tato
firma by následně zaměstnance pro veřejně prospěšné práce pronajímala jednotlivým obcím členům sdružení mikroregionu, za poplatek 10% určené hodinové ceny práce a případný
spotřebovaný materiál vč. PHM.
Starosta obce vyzval zastupitele k vyjádření souhlasu s touto formou řešení zajištění
pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem pověření starosty obce :
•
Zastupitelstvo obce Libotov pověřuje p. Mgr. Filipa Krause, starostu obce, narozeného
21.10.1984, trvale bytem Libotov 64, aby s odkazem s ustanovením §84, odstavec 2, písmeno
e) zákona č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal/-a jménem obce ve věci přijetí
společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby, s.r.o.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo Mgr. Filipa Krause, starostu obce, narozeného 21.10.1984,
trvale bytem Libotov 64, aby s odkazem s ustanovením §84, odstavec 2, písmeno e) zákona
č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal jménem obce ve věci přijetí společenské
smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby, s.r.o.
7.

Vodovod Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s problematikou financování jednotlivých
vodovodních přípojek objektů. Obyvatele obce v mnoha případech nebyli dle jejich vyjádření
informováni o nutnosti platby za vodovodní přípojku a její výstavbu na obecním pozemku.
V diskuzi bylo řešeno možné zajištění a jednotlivé formy financování výstavby vodovodních
přípojek vedených ve veřejných pozemcích.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční úhradu všech podzemních protlaků a
překopů silničního tělesa související s výstavbou vodovodních přípojek k jednotlivým
rodinným domům.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo finanční úhradu všech podzemních protlaků a překopů
silničního tělesa související s výstavbou vodovodních přípojek k jednotlivým rodinným
domům.
Pan Otto Tasler upozornil na nutnost prověření osazení všech neukončených vodovodních
přípojek koncovým ventilem. Tento prvek prověří komise pro výstavbu vodovodu Libotov.
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8.

Úvěr na vodovod

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s finanční situací plateb za výstavbu vodovodu
Libotov. Přibližně 300 000,- Kč bude možné dočasně uhradit z běžného účtu obce Libotov.
Diskutována byla forma získání vlastního úvěru, zda formou výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu nebo oslovením několika finančních ústavů a vybráním nejvýhodnější
nabídky. Dále byla řešena i výše získání finanční částky formou úvěru. Částka 6 000 000,- Kč
byla schválena v rámci finančního rozpočtu obce Libotov pro rok 2016.

9.

Ostatní

a)
Dotace na zateplení objektů v našem případě Mateřské školy Libotov od září max 40%.
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o aktuálním stavu vyhlášených dotačních
programů možných k použití na plánovanou opravu a zateplení budovy mateřské školy
Libotov.
b)
Farní charita – příspěvek 1 000,- Kč
Starosta obce informoval přítomné zastupitele s přijetím žádosti Farní Charity Dvůr Králové
nad Labem na finanční příspěvek od obce Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit dar 1 000,- Kč pro Farní Charitu Dvůr Králové nad
Labem.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo finanční dar 1 000,- Kč pro Farní Charitu Dvůr Králové
nad Labem.
c)
Zaměstnanci
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu zajištění zaměstnanců k veřejně
prospěšným pracím v obci Libotov a stavu tohoto projektu Pracovního úřadu ČR.
d)
Příspěvek pro ZŠ Dubenec
Diskutována byla žádost obce Dubenec na finanční podporu provozu Základní a mateřské školy
Dubenec respektive na platy zaměstnanců ZŠ.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 15 000,- Kč jako jednorázový finanční dar
Základní a mateřské škole Dubenec. Dar bude poskytnut obci Dubenec, jako zřizovateli školy.
Hlasování: pro 4 hlasů, proti 2 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 4 hlasy schválilo částku 15 000,- Kč jako jednorázový finanční dar obci
Dubenec, pro Základní a mateřskou školu Dubenec.
e)
Setkání důchodců
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o konání setkání občanů důchodců obcí
mikroregionu Hustířanka dne 24.7.2016 v Lanžově. Nutné je včas nahlásit počty účastníků za
jednotlivé obce.
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f)
Cyklostezky Libotov
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o plánu výstavby cyklostezky v blízkém okolí
obce Libotov. S tímto souvisí i možnost připravit plány možných tras cyklostezky navazující na
již řešené event. připravované trasy.
g)
Plot okolo ATS
V diskuzi byla shoda na zajištění výsadby živého plotu z Tůjí kolem ATS Libotov do tvaru U.
h)
Dětský den
Starosta obce vyjádřil poděkování všem organizátorům Dětského dne Libotov 2016.
Zároveň bylo vysloveno poděkování všem, kteří finančně přispěli na dopravu dětí dětského
domova.
Této tradiční akce se účastnilo celkem více než 330 dětí.
i)
Provoz těžké techniky v Malém Libotově
Diskutován byl silný provoz těžké, převážně zemědělské techniky po nových asfaltových
cestách v katastru obce Libotov v místní části Malý Libotov. Dle vyjádření přítomných nejvíce
se zde pohybují nadměrná vozidla společnosti Karsit. Vozidla sem vjíždějí i přes dopravní
značení zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t. Společnost Karsit nepožádala obec o udělení výjimky
k vjezdu těchto vozidel. Tato záležitost bude dále řešena s panem Luďkem Hlavou
k úspěšnému vyřešení.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 11.07.2016
4/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele zápisu zasedání ZO Vladimíra Švábu.

4/2. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo ověřovatele zápisu pana Milana Řeháka a pana Petra
Lebedinského.
4/3. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 4/2016.
4/4. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy složení komise pro zajištění dodavatele prvků dětského hřiště
Mateřské školy Libotov ve složení Mgr.Filip Kraus, Vladimír Švába, Lebedinský Petr.
4/5. Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu na dodání dětského hřiště
s firmou, která bude komisí pro výběr hřiště doporučena.
4/6. Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo Mgr. Filipa Krause, starostu obce, narozeného 21.10.1984,
trvale bytem Libotov 64, aby s odkazem s ustanovením §84, odstavec 2, písmeno e) zákona
č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal jménem obce ve věci přijetí společenské
smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby, s.r.o.
4/7. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo finanční úhradu všech protlaků a překopů silničního tělesa
související s výstavbou vodovodních přípojek k jednotlivým rodinným domům.
4/8. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo jednorázový finanční dar 1 000,- Kč pro Farní Charitu
Dvůr Králové nad Labem.
4/9. Zastupitelstvo obce 4 hlasy schválilo částku 15 000,- Kč jako jednorázový finanční dar obci
Dubenec, pro Základní a mateřskou školu Dubenec.

V Libotově 11.7.2016
-----------------------místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

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