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

Zápis číslo 7 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 10.10.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Řehák Milan, Hlava Luděk, Švába
Vladimír
omluveni: 0
Jednání bylo zahájeno v 18.05 hodin a ukončeno ve 21 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
Zahájení
2.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.
Schválení programu
4.
Kontrola usnesení
5.
Hustířanka s.r.o.
6.
Historické fotografie obce
7.
Vodovod Libotov – smlouva o dotaci s KHK
8.
Vodovod Libotov – napojení domácností
9.
Zpráva finančního výboru
10.
Kanalizace Libotov
11.
Vedení finančního účtu obce u subjektu Česká Spořitelna
12.
Dotace na lesní hospodářství obce Libotov
13.
Smlouva o udělení souhlasy k provedení stavby Obnova ,,Obecního rybníka“
14.
Smlouva o udělení souhlasy k provedení stavby Zasakovací průleh PEO 08 a
zatravnění PEO 02
15.
Recyklovaný asfalt ze stavby vodovodu
16.
Různé
a) nákup palisád a dětského koníka
b) rozsvěcení vánočního stromu
d) výsledky auditu hospodaření obce
e) veřejná vyhláška o ochraně a údržbě zeleně
f) organizace zasedání mikroregionu Hustířanka
g) revokace usnesení ze zápisu č. 3
h) revokace usnesení ze zápisu č. 5
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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 7/16 dne 10.10.2016
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 6/16 ze dne
05.09.0.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Hustířanka s.r.o.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zřízením společnosti Hustířanka s.r.o. při
Mikroregionu Hustířanka. Prvním jednatelem byl určen starosta obce Dubenec p. Huňát
Jaroslav. Každý další rok bude volen nový jednatel z řad obcí účastnících se tohoto projektu.
Zároveň bylo ihned zažádáno o získání finanční dotace na podporu veřejných prací.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o zřízení společnosti Hustířanka s.r.o.

6.

Historické fotografie obce

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nabídkou pana Borůvky z Jaroměře na prodej
historických fotografií obce Libotov a veřejného života zde. Nabízená prodejní cena za
fotografie je 5 000 ,- Kč. Pan Otto Tasler informoval zastupitele s možností získání fotografií
z kroniky k obci Libotov. V kronice jsou k dispozici fotografie ze staveb jednotlivých objektů,
fotografie školy, transformátorové stanice a další zajímavé scény.
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Starosta obce na základě vedené diskuze navrhl hlasování schválit nákup těchto fotografií.
Hlasování: pro 0 hlasů, proti 7 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy odmítlo nákup historických fotografií obce Libotov

7.

Vodovod Libotov – smlouva o dotaci s KHK

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schválením získání dotační podpory
Královéhradeckého kraje na výstavbu vodovodu Libotov 2 400 000 ,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit přijetí této finanční dotace a podpisu smlouvy o přijetí
dotace ,,Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ číslo smlouvy
,,Smlouva č. ES10824.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí finanční dotace na výstavbu akce Vodovod Libotov ve
výši 2 400 000 ,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy ,,Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ číslo smlouvy ,,Smlouva č. ES10824.

8.

Vodovod Libotov – napojení domácností

Starosta obce seznámil se situací k montáži vodoměrů domácností vodovodu Libotov a
organizací vlastní montáže a technickým řešením těchto prvků montáže s ohledem na velikosti
jednotlivých vodoměrů dle možností průtoků vedeného média.
Starosta obce dále informoval i o nutnosti ukládání finanční rezervy na budoucí revitalizaci
vodovodu Libotov a zároveň finanční podpory údržby vodovodních ATS na řádu předřazených
obcí Hřibojedy a Litič. Částka pro tuto podporu bude cca 10 000 ,- Kč ročně.

9.

Zpráva finančního výboru ze dne 09.09.2016

Předseda finančního výboru zastupitelstva obce pan Luděk Hlava seznámil přítomné zastupitele
se Zápisem z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 09. 09. 2016, na kterém
proběhla kontrola hospodaření obce Libotov do 30. 06 2016.
Zastupitelstvo obce vzalo závěry kontroly finančního hospodaření obce na vědomí.

10.

Zpráva finančního výboru ze dne 07.10.2016

Předseda finančního výboru zastupitelstva obce pan Luděk Hlava seznámil přítomné zastupitele
se Zápisem z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 07. 10. 2016, na kterém
proběhla kontrola hospodaření obce Libotov do 31. 08. 2016.
Zastupitelstvo obce vzalo závěry kontroly finančního hospodaření obce na vědomí.
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11.

Vedení finančního účtu u České spořitelny

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nevyužitím běžného finančního účtu vedeného
v ústavu Česká spořitelna. Tento účet nebude dále potřebný i s ohledem na získání úvěru
k výstavbě vodovodu Libotov od jiného subjektu.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit zrušení tohoto účtu u České spořitelny.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zrušení vedení finančního účtu u České spořitelny
č:1187851319/0800
12.

Dotace na lesní hospodářství obce Libotov

Starosta obce inforomoval přítomné zastupitele se schválením dotační podpory
Královéhradeckého kraje ve výši 8 874 ,- Kč na hospodaření v lesích obce Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit přijetí této dotace a pověřit starostu obce podpisem
smlouvy ,, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ Smlouva č.
ES10733.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí finanční dotace na hospodaření v lesích obce Libotov ve
výši 8 874 ,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy ,,Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ číslo smlouvy ,,Smlouva č. ES10733.

13.

Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby Obnova ,,Obecního rybníka“

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Smlouvy k provedení stavby Obnova
,,Obecního rybníka“ VHO 01 v k.ú. Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 12282016-514205 o udělení souhlasu k provedení stavby Obnova ,,Obecního rybníka“ VHO 01
v k.ú. Libotov uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 1228-2016514205 o udělení souhlasu k provedení stavby Obnova ,,Obecního rybníka“ VHO 01 v k.ú.
Libotov uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.
14.
Smlouva o udělení souhlasy k provedení stavby Zasakovací průleh PEO 08 a
zatravnění PEO 02
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem Smlouvy k provedení stavby
Zasakovací průleh PEO 08 a zatravnění PEO 02 v k.ú. Libotov.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 1227-2016-514205 o
udělení souhlasu k provedení stavby Zasakovací průleh PEO 08 a zatravnění PEO 02 v k.ú.
Libotov uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.
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Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 1227-2016514205 o udělení souhlasu k provedení stavby Zasakovací průleh PEO 08 a zatravnění PEO 02
v k.ú. Libotov uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.

15.

Recyklovaný asfalt z oprav povrchů vozovek

Starosta obce seznámil zastupitele s možnostmi využití asfaltového recyklátu z povrchů
vozovek obce Libotov. V diskuzích bylo konzultováno využití recyklátu na opravy zpevněných
vozovek v obci, prodejem občanům obce Libotov k jejich potřebám zpevnění cest, prodejem
cizím subjektům.
Starosta obce na základě diskuze navrhl hlasováním schválit nabídku prodeje asfaltového
recyklátu občanům obce Libotov v částce 200 ,- Kč za 1 tunu. Organizace prodeje bude
probíhat na základě žádostí na koupi shromážděných na obecním úřadě.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nabídku prodeje asfaltového recyklátu občanům obce
Libotov v částce 200 ,- Kč za 1 tunu.
16.

Různé

a) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou nákupu jednoho zábavného prvku
pro hřiště ,,dětský koník“ a ohraničujících palisád pro hřiště. Celková částka nákupu těchto
prvků se pohybuje přibližně okolo 30 000 ,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup prvků palisád pro ohraničení hřiště a
zábavného prvku ,,dětský koník“ v předpokládané částce 30 000,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nákup prvků palisád pro ohraničení hřiště a zábavného
prvku ,,dětský koník“ v předpokládané částce 30 000,- Kč.
b) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizací pravidelné kulturně společenské
akce Rozsvěcení vánočního stromu, která se uskuteční 26. 11. 2016.
c) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledky kontrolního auditu hospodaření
obce za rok 2015. Obci Libotov bylo za chyby ve vedení dokumentace vyměřena finanční
pokuta ve výši 2 000 ,- Kč a 1 000 ,- Kč správního poplatku.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit úhradu výše uvedených vyměřené pokuty 2 000 ,Kč a 1 000 ,- Kč správního poplatku z rozpočtu obce Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy úhradu vyměřených pokuty 2 000 ,- Kč a 1 000 ,- Kč
správního poplatku z rozpočtu obce Libotov.
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d) Starosta obce informoval přítomné zastupitele se stavem schválení návrhu veřejné vyhlášky
k Ochraně a údržbě zeleně.
e) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizací zasedání obcí Mikroregionu
Hustířanka dne 20.10.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Libotov.
f) Kontrolní výbor zjistil chybu v zápise ZO č. 3 ze dne 24.5.2016, bod 5 - Schválení účetní
uzávěrky obce a závěrečného účtu za rok 2015. Schválení mělo proběhnout s výhradami.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit revokaci usnesení 3/4 ze dne 24.5.2016 na základě
chyby v zápise. Nové znění usnesení: 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 s výhradami na základě kterých se
přijmou nápravná zmíněná nápravná opatření a dále 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 revokaci usnesení 3/4 ze dne 24.5.2016 na základě chyby
v zápise. Nové znění usnesení: 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 s výhradami na základě kterých se
přijmou nápravná zmíněná nápravná opatření a dále přeúčtování výsledku hospodaření za
kalendářní rok 2015 v plné výši z účtu 431 na účet 432.
g) Kontrolní výbor zjistil chybu v zápise ZO č. 5 ze dne 19.8.2016, bod 5 – v zápise chybí
přijetí čerpání úvěru zastupitelstvem.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit revokaci usnesení 5/4 ze dne 19.8.2016 na základě
chyby v zápise. Nové změní usnesení: Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy Komerční banku a.s.
jako dodavatele úvěru na financování výstavby vodovodu v obci Libotov a přijímá čerpání
úvěru ve výši 6 000 000 Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy revokaci usnesení 5/4 ze dne 19.8.2016 na základě chyby
v zápise. Nové změní usnesení: Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy Komerční banku a.s. jako
dodavatele úvěru na financování výstavby vodovodu v obci Libotov a přijímá čerpání úvěru
ve výši 6 000 000 Kč.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 10.10.2016
7/1. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu
a pana Vladimíra Švábu zapisovatele zápisu.
7/2. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 6/16 ze dne 10.10.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
7/3. Zastupitelstvo obce 7 hlasy odmítlo nákup historických fotografií obce Libotov.
7/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí finanční dotace na výstavbu akce Vodovod Libotov ve
výši 2 400 000 ,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy ,,Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ číslo smlouvy ,,Smlouva č. ES10824.
7/5. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zrušení vedení finančního účtu u České spořitelny č:
187851319/0800
7/6. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí finanční dotace na hospodaření v lesích obce Libotov ve
výši 8 874 ,- Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy ,,Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje“ číslo smlouvy ,,Smlouva č. ES10733.
7/7. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 1228-2016514205 o udělení souhlasu k provedení stavby Obnova ,,Obecního rybníka“ VHO 01 v k.ú. Libotov
uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.
7/8. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy ,, Smlouva č. 1227-2016514205 o udělení souhlasu k provedení stavby Zasakovací průleh PEO 08 a zatravnění PEO 02 v k.ú.
Libotov uzavřená mezi obcí Libotov a Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj pobočka Trutnov.
7/9. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nabídku prodeje asfaltového recyklátu občanům obce
Libotov v částce 200 ,- Kč za 1 tunu.
7/10. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nákup prvků palisád pro ohraničení hřiště a zábavného
prvku ,,dětský koník“ v předpokládané částce 30 000,- Kč.
7/11. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy úhradu vyměřených pokuty 2 000 ,- Kč a 1 000 ,- Kč
správního poplatku z rozpočtu obce Libotov.
7/12 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy revokaci usnesení 3/4 ze dne 24.5.2016 na základě chyby
v zápise. Nové znění usnesení: 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 s výhradami na základě kterých se přijmou nápravná zmíněná
nápravná opatření a dále přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2015 v plné výši z účtu
431 na účet 432.
7/13 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy revokaci usnesení 5/4 ze dne 19.8.2016 na základě chyby
v zápise. Nové změní usnesení: Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy Komerční banku a.s. jako dodavatele
úvěru na financování výstavby vodovodu v obci Libotov a přijímá čerpání úvěru ve výši 6 000 000 Kč.

V Libotově 17.10.2016

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

------------------------starosta obce
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Ověřovatelé zápisu:

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