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 21.11.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába Vladimír
omluveni: Lebedinský Petr - přítomen od 18:30 hodin
Jednání bylo zahájeno v 17.35 hodin a ukončeno ve 19:30 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Cena vody
Smlouva na odběr vody z obecního Vodovodu
Smlouva na dodávku vody Libotov-Hřibojedy-Litič
Nákup vodovodu od firmy Karsit
Rozsvěcení vánočního stromu 26.11.2016
Příspěvek obce na děti
Různé
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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 Luďka Hlavu ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu 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 zasedání ZO Libotov 8/16 dne 21.11.2016
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 7/16 ze dne
10.10.0.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Cena vody a pronájem vodoměrů

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem napojení některých domácností k řádu
vodovodu obce Libotov. S touto nutnou záležitostí souvisí potřeba stanovit cenu vodného za
m3 pro koncové odběratele. Starosta také informoval přítomné zastupitele s řešením kalkulace
vodného v sousedních obcích. Díky neúplnému napojení počtu odběratelů není možné přesně
definovat náklady na transport vody.
Poplatek za měsíční nájem vodoměru byl navržen na částku 40,- Kč/ měsíc. Poplatek
bude hrazen 1x ročně na základě doručené faktury. Účtování nájmu vodoměru bude od
01.01.2017.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy poplatek za měsíční nájem vodoměru v částce 40,- Kč/ měsíc.
Poplatek bude hrazen 1x ročně na základě doručené faktury. Účtování nájmu vodoměru bude
zahájeno 01.01.2017.
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Cena vodného za 1 m3 byla navržena na částku 38 ,- Kč / m3. Celková částka za odběr
vody bude účtována na podkladě faktury za jeden kalendářní rok. Odečty odběru vody budou
probíhat poslední kalendářní týden v listopadu příslušného roku.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy cenu vodného v částce 38 ,- Kč / 1m3. Celková částka za odběr
vody bude účtována na podkladě faktury za jeden kalendářní rok. Odečty odběru vody budou
probíhat poslední kalendářní týden v listopadu příslušného roku.

6.

Smlouva na odběr vody z obecního Vodovodu

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy ,,Smlouva o dodávce pitné
vody uzavřená v souladu s ustanovením §8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) v platném znění „ uzavřenou mezi provozovatelem vodovodního řádu VHS-RT s
r.o. a koncovým odběratelem vody.
Bod 3.4 bude textem upraven tak, aby vyhovoval výše schváleným podmínkám odběru vody,
termínům odečtů spotřebované vody. Odečty spotřebovaného množství vody bude provádět
pověřená osoba obce Libotov.
Bod 3.7 navrženo vyřazení bodu o povinném odběru
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas.
Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo vymazání smluvní povinnosti minimálního ročního
odběru vody ze smlouvy o dodávce vody.
Bod 9.1 vyžaduje stanovení výše smluvní pokuty za neoprávněný odběr vody a porušení
povinností odběratele vyplývajících z této smlouvy. Starosta obce navrhl hlasováním schválit
10 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 10 000 ,- Kč smluvní pokuty za neoprávněný
odběr vody.
Bod 9.9 stanovení výše % úroku z prodlení z neuhrazení vystavené faktury ve výši 0,01 %
z celkové částky za každý den z prodlení.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo 0,01 % úroku z prodlení neuhrazení celkové částky
faktury za každý den neuhrazení po vypršení lhůty splatnosti.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit takto dle výše uvedených úprav formu a text smlouvy
Smlouva o dodávce pitné vody uzavřená v souladu s ustanovením §8 odst. 6 zák. č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) v platném znění „
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
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Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo smlouvu Smlouva o dodávce pitné vody uzavřená v
souladu s ustanovením §8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném
znění „.

7.

Smlouva na dodávku vody Libotov-Hřibojedy-Litíč

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáním mezi vrcholnými zástupci obcí Litíč,
Hřibojedy a Libotov, tedy obcí využívajících společný vodovodní řád. Z těchto jednání vyplývá
potřeba uzavření smluvního vztahu mezi obcemi společně využívajících jednotný vodovodní
řád trasy Velichovky – Libotov. Obec Libotov bude nucena se částečně podílet na nákladech
údržby, oprav a transportu vody až ke koncovým odběratelům obce Libotov. Z této povinnosti
vyplývá i závazek vytvoření specifického finančního účtu pro ukládání finančních prostředků
pro případné nutné investice do řádu vodovodu. Další potřebou je sjednání pojištění celé části
vodovodu ve vlastnictví obce Libotov pro případ náhlých závažných poškození či poruch.
Návrh znění této smlouvy bude prezentován na dalším zasedání zastupitelstva obce Libotov.
8.

Nákup vodovodu od firmy Karsit

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností resp. návrhem odkoupení starého
vodovodního řádu od firmy Karsit. Navržená prodejní částka je 100 000 ,- Kč za pozemek se
studní resp. vlastním vrtem a dalších 100 000 ,- Kč za vlastní řád vodovodu.
V diskuzi byla řešena celková částka 200 000 ,- Kč za tento odkup. Většina přítomných
hodnotila tuto částku jako příliš vysokou i s ohledem na možnost ohodnocení skutečného
technického stavu řádu. Za těchto obchodních podmínek nebyla navržena koupě pozemku a
zařízení.
9.

Rozsvěcení vánočního stromu 26.11.2016

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizací kulturní akce Rozsvěcení vánočního
stromu obce Libotov, která se uskuteční 26.11.2016 od 16:00 hod. Brigáda pro vystavění všech
potřebných prvků bude od 12:30 hod.

10.

Příspěvek obce na děti

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na přidělení tradičního jednorázového
finančního příspěvku dětem trvale žijícím v obci Libotov ve výši 500 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přidělení jednorázového finančního příspěvku dětem
trvale žijícím v obci Libotov ve výši 500 ,- Kč.
11.

Různé
a) Oplocení dětských hřišť v obci

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou a současnými možnostmi
výstavby oplocení dětských hřišť (sportovní hřiště, mateřská školka). Starosta obce navrhl

4

hlasováním schválit částku 50 000 ,- Kč pro výstavbu oplocení dětských hřišť (u sportovního
hřiště, v mateřské škole) obce Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo částku 50 000 ,- Kč pro výstavbu oplocení dětských hřišť
(u sportovního hřiště, v mateřské škole) obce Libotov.
b) Vykácení suchých stromů u sportovního hřiště
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se špatným stavem některých stromů v blízkosti
fotbalového hřiště Libotov. Stromy v těsné blízkosti parkovací zpevněné plochy vykazují
známky usychání stromu. Z těchto důvodů starosta obce navrhl hlasováním schválit vykácení
těchto postižených stromů.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo záměr vykácení stromů postižených usycháním
v blízkosti parkovací plochy u hřiště Libotov.
c) Finanční dotace na dětské hřiště mateřské školy Libotov
Starosta obce navrhl hlasováním schválit přijetí finanční dotace MMR na výstavbu dětského
hřiště umístěného v Mateřské škole Libotov. Celková cena akce je 231 659 Kč, dotace MMR je
162 161 Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přijetí finanční dotace MMR na výstavbu dětského hřiště
umístěného v Mateřské škole Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení
finanční dotace na výstavbu dětského hřiště umístěného v mateřské škole Libotov od MMR
identifikační číslo EDS: 117D815004554.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení finanční
dotace na výstavbu dětského hřiště umístěného v mateřské škole Libotov od MMR
identifikační číslo EDS: 117D815004554.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční podíl obce na výstavbě dětského hřiště
umístěného v mateřské škole Libotov ve výši 69 498 Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční podíl obce na výstavbě dětského hřiště
umístěného v mateřské škole Libotov ve výši 69 498 Kč.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 21.11.2016
8/1. Zastupitelstvo obce 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli zápisu a pana
Vladimíra Švábu zapisovatele zápisu.
8/2. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 8/16 ze dne 21.11.2016.
8/3.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy poplatek za měsíční nájem vodoměru v částce 40,- Kč/ měsíc.
Poplatek bude hrazen 1x ročně na základě doručené faktury. Účtování nájmu vodoměru bude zahájeno
01.01.2017.
8/4. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy cenu vodného v částce 38 ,- Kč / 1m3. Celková částka za odběr
vody bude účtována na podkladě faktury za jeden kalendářní rok. Odečty odběru vody budou probíhat
poslední kalendářní týden v listopadu příslušného roku.
8/5. Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo vymazání smluvní povinnosti minimálního ročního
odběru vody ze smlouvy o dodávce vody.
8/6. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 10 000 ,- Kč smluvní pokuty za neoprávněný
odběr vody.
8/7. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo 0,01 % úroku z prodlení neuhrazení celkové částky
faktury za každý den neuhrazení po vypršení lhůty splatnosti.
8/8. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo smlouvu Smlouva o dodávce pitné vody uzavřená v
souladu s ustanovením §8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění „.
8/9. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přidělení jednorázového finančního příspěvku dětem
trvale žijícím v obci Libotov ve výši 500 ,- Kč.
8/10. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo částku 50 000 ,- Kč pro výstavbu oplocení dětských hřišť
(u sportovního hřiště, v mateřské škole) obce Libotov.
8/11. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo záměr vykácení stromů postižených usycháním
v blízkosti parkovací plochy u hřiště Libotov.
8/12. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přijetí finanční dotace MMR na výstavbu dětského hřiště
umístěného v Mateřské škole Libotov.
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8/13. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení finanční
dotace na výstavbu dětského hřiště umístěného v mateřské škole Libotov od MMR identifikační číslo
EDS: 117D815004554.
8/14. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční podíl obce na výstavbě dětského hřiště
umístěného v mateřské škole Libotov ve výši 69 498 Kč.

V Libotově 21.11.2016

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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