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

Zápis číslo 9 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 19.12.2016
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Lebedinský Petr
omluveni: Švába Vladimír
Jednání bylo zahájeno v 17:30 a ukončeno ve 21 hod. za přítomnosti 6 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočet obce pro rok 2017
Rozpočtový výhled obce na roky 2014 až 2018
Rozpočet MŠ Libotov
Zápis finančního výboru
Cena stočného na rok 2017
Cena za svoz domovního odpadu
Pergola sportovního areálu obce – dotace
Smlouvy k projektu zateplení MŠ
Nabídka firmy Atender
Smlouva o smlouvě budoucí k el. přípojce rodiny Jaklových
Různé
a) …
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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 Filipa Krause zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Filipa Krause 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 9/16 dne 19.12.2016
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 8/16 ze dne
21.11.2016 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Finanční rozpočet obce pro rok 2017

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu hospodaření obce pro rok 2017
a navrhl jeho schválení. Rozpočet na rok 2017 je navržen jako schodkový. Příjmy ve výši
4 527 915, 40 Kč, výdaje ve výši 5 444 600 Kč a financování, které představuje splátky úvěrů
ve výši 496 560 Kč. Krytí schodku rozpočtu a splátek úvěru je zajištěno použitím přebytků
minulých let ve výši 1 413 244,60 Kč. Dále je třeba stanovit závazné ukazatele v odvětvovém
(paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2017 jako schodkový. Příjmy ve výši
4 527 915, 40 Kč, výdaje ve výši 5 444 600 Kč a financování, které představuje splátky úvěrů
ve výši 496 560 Kč. Krytí schodku rozpočtu a splátek úvěru je zajištěno použitím přebytků
minulých let ve výši 1 413 244,60 Kč. Dále zastupitelstvo obce stanovilo závazné ukazatele
v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.
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6.

Rozpočtový výhled obce na roky 2018 až 2022

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým výhledem obce pro roky 2018 až
2022 a navrhl jeho schválení.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022.
7.
Rozpočet MŠ Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na finanční příspěvek pro Mateřskou
školu obce Libotov na provoz pro rok 2017, který je navržen ve stejné výši jako v minulých
letech a to v částce 161 000 ,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro
rok 20 ve výši 161 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok 2017
ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.
8.
Zápis finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce se Zápisem
z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 7. října 2016, na kterém
Finanční výbor řešil hospodaření obce do 31. srpna 2016, rozpočtová opatření schválená
starostou obce v celkovém objemu 167 188,33 Kč, která schválil starosta obce v souladu s
pověřením zastupitelstva a která neměla vliv na plánovaný schodek rozpočtu obce. Dále
předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce s Zápisem z
jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 1. prosince 2016, na kterém byl
projednán návrh rozpočtu na rok 2016, který byl následně 2.12.2015 vyvěšen na úřední desku.
Na tomto jednání finanční výbor řešil také kontrolu hospodaření obce do 30. listopadu 2016,
rozpočtová opatření schválená starostou obce v celkovém objemu 1 521 550 Kč, která schválil
starosta obce v souladu s pověřením zastupitelstva a která neměla vliv na plánovaný schodek
rozpočtu obce. Zastupitelstvo vzalo zprávy o jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce
Libotov ze dne 7. října a ze dne 1. prosince 2016 na vědomí.

9.
Cena stočného na rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele výpočtem (kalkulací) cen pro vodné pro kalendářní
rok 2017. Výpočet již počítá s tím, že obec (stejně jako v minulých letech) nebude účtovat
stočné, tj. cena bude činit Kč 0,--/m3.
Starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo obce usneslo na tom, že v roce 2017 nebude
požadovat úplatu za odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
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Zastupitelstvo obce se 6 hlasy usneslo na tom, že v roce 2017 nebude požadovat úplatu za
odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).

10.
Cena za svoz domovního odpadu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s kalkulací nákladů na svoz běžného domovního
odpadu. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz
domovního odpadu pro každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které
dosáhnou 6 let v příslušném kalendářním roce. Poplatek je stanoven dle Obecně závazné
vyhlášky obce č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze ZO 15.12.2010, usnesení č.
3.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz domovního odpadu pro
každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které dosáhnou 6 let v
příslušném kalendářním roce, stanovený dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze ZO 15.12.2010, usnesení č. 3.
11.
Pergola sportovního areálu obce – dotace
Starosta obce přednesl zastupitelstvu nákres pergoly na fotbalovém hřišti společně s rozpočtem
stavby, který byl zároveň zařazen do návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet činí 100 000
Kč, avšak s výstavbou pergoly se počítá jen v případě získání dotace. Akce zároveň vyžaduje
stavební povolení a zhotovení projektové dokumentace. Na některém s dalších jednání
zastupitelstva bude řešena cena vyhotovení dokumentace.

12.
Smlouvy k projektu zateplení MŠ
 Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 1 mandátní smlouvy o dílo na
inženýrské činnosti se spol. INGkomplet, s.r.o., uzavřené 29.6.2015. Dodatek ruší článek
V. smlouvy a doplňuje původní znění článku o body 2.3 – organizace výběrového řízení
zhotovitele dle zákona, za cenu 40 000 Kč bez DPH a 2.4 – výkon stavebně-technického
dozoru investora, za cenu 57 400 Kč bez DHP. Obě tyto částky jsou uznatelným
nákladem dotace.
Starosta navrhl schválit dodatek č. 1 mandátní smlouvy o dílo na inženýrské činnosti se
spol. INGkomplet, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje článek V. smlouvy o body
2.3 - organizace výběrového řízení zhotovitele dle zákona, za cenu 40 000 Kč bez DPH
a 2.4 – výkon stavebně-technického dozoru investora, za cenu 57 400 Kč bez DHP a
pověřit starostu jeho podepsáním.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č. 1 mandátní smlouvy o dílo na inženýrské
činnosti se spol. INGkomplet, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje článek V.
smlouvy o body 22.3 - organizace výběrového řízení zhotovitele dle zákona, za cenu
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40 000 Kč bez DPH a 2.4 – výkon stavebně-technického dozoru investora, za cenu
57 400 Kč bez DHP a pověřilo starostu jeho podepsáním.


Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na projektové činnosti
se spol. Projekt A plus, s.r.o., uzavřené 29.6.2015. Dodatek rozšiřuje smlouvu o body 2.4 –
projektová dokumentace pro provedení stavby, zhotovená do 12 týdnů od podpisu
dodatku za cenu 44 720 Kč bez DPH, 2.5 – Podklady pro vyhledání zhotovitele stavby,
které budou zhotoveny do 14 týdnů od podpisu dodatku, za cenu 18 600 Kč bez DPH a 2.6
– autorský dozor projektanta, který bude splněn v průběhu výstavby, za cenu 480 Kč bez
DPH/hod + vynaložené náklady.
Starosta navrhl schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo na projektové činnosti se spol. Projekt
A plus, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje smlouvu o body 2.4 – projektová
dokumentace pro provedení stavby, zhotovená do 12 týdnů od podpisu dodatku za cenu
44 720 Kč bez DPH, 2.5 – Podklady pro vyhledání zhotovitele stavby, které budou
zhotoveny do 14 týdnů od podpisu dodatku, za cenu 18 600 Kč bez DPH a 2.6 – autorský
dozor projektanta, který bude splněn v průběhu výstavby, za cenu 480 Kč bez DPH/hod
+ vynaložené náklady a pověřit starostu jeho podepsáním.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č. 1 smlouvy o dílo na projektové činnosti se spol.
Projekt A plus, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje smlouvu o body 2.4 –
projektová dokumentace pro provedení stavby, zhotovená do 12 týdnů od podpisu
dodatku za cenu 44 720 Kč bez DPH, 2.5 – Podklady pro vyhledání zhotovitele stavby,
které budou zhotoveny do 14 týdnů od podpisu dodatku, za cenu 18 600 Kč bez DPH a 2.6
– autorský dozor projektanta, který bude splněn v průběhu výstavby, za cenu 480 Kč bez
DPH/hod + vynaložené náklady a pověřilo starostu jeho podepsáním.



Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí součinnosti č. 2012161
s firmou INGkomplet, s.r.o. Předmětem této smlouvy je součinnost při činnostech
souvisejících s dotačním managementem po dobu udržitelnosti na akci: Libotov – mateřská
škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí. Dodavatel bude
poskytovat součinnost při :
1.2.1 Přípravě podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejich kompletace,
evidence v systému MS2014+ a odevzdání na SFŽP, za cenu 27 500 Kč bez DPH.
1.2.2 Správě MS2014+ po dobu udržitelnosti projektu, např.: evidování faktur,
bankovních výpisů, generování žádosti o platbu, provádění monitorovacích zpráv,
finančně platebních kalendářů, koordinaci prací s energetickým auditorem,
administrátorem výběrového řízení na zhotovitele stavby, autorským a stavebnětechnickým dozorem a projektanty, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené
náklady.
1.2.3 Kompletaci podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (tzv. ZVA) a předání
na SFŽP, za cenu 20 000 Kč bez DPH.
1.2.4 Vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy, za cenu 480 Kč bez DPH/hod +
vynaložené náklady.
Starosta navrhl schválit smlouvu o poskytnutí součinnosti č. 2012161 s firmou
INGkomplet, s.r.o. při: 1.2.1 Přípravě podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
jejich kompletace, evidence v systému MS2014+ a odevzdání na SFŽP, za cenu 27 500
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Kč bez DPH. 1.2.2 Správě MS2014+ po dobu udržitelnosti projektu, např.: evidování
faktur, bankovních výpisů, generování žádosti o platbu, provádění monitorovacích
zpráv, finančně platebních kalendářů, koordinaci prací s energetickým auditorem,
administrátorem výběrového řízení na zhotovitele stavby, autorským a stavebnětechnickým dozorem a projektanty, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady.
1.2.3 Kompletaci podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (tzv. ZVA) a předání
na SFŽP, za cenu 20 000 Kč bez DPH. 1.2.4 Vyhotovení závěrečné monitorovací
zprávy, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady a pověřit starostu jejím
podpisem.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o poskytnutí součinnosti č. 2012161 s firmou
INGkomplet, s.r.o. při: 1.2.1 Přípravě podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
jejich kompletace, evidence v systému MS2014+ a odevzdání na SFŽP, za cenu 27 500
Kč bez DPH. 1.2.2 Správě MS2014+ po dobu udržitelnosti projektu, např.: evidování
faktur, bankovních výpisů, generování žádosti o platbu, provádění monitorovacích
zpráv, finančně platebních kalendářů, koordinaci prací s energetickým auditorem,
administrátorem výběrového řízení na zhotovitele stavby, autorským a stavebnětechnickým dozorem a projektanty, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady.
1.2.3 Kompletaci podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (tzv. ZVA) a předání
na SFŽP, za cenu 20 000 Kč bez DPH. 1.2.4 Vyhotovení závěrečné monitorovací
zprávy, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady a pověřilo starostu jejím
podpisem.
Nabídka firmy Atender
Starosta obce podal zastupitelstvu informaci nabídce poptávkového a aukčního systému
Baggira od firmy A-TENDER, s.r.o. Cena této služby je 66 tis. prvních 5 let a dále 15 tis.
každý rok. Od roku 2018 budou elektronické aukční systémy pro obce povinné. Tato nabídka
bude řešena na dalším zasedání DSO Hustířanka, z čehož vyplývá, že by se o náklady mohlo
podělit více obcí najednou.
13.

14.

Smlouva o smlouvě budoucí k el. přípojce rodiny Jaklových

Starosta seznámil zastupitele z návrhem firmy ČEZ Distribuce a.s. uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí č. SoBS VB PSr08v02 o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12—2014899/VB1. Jedná se o zřízené přípojky el. energie ke stavbě
RD na pozemku p.č. 1287 rodiny Jaklových. Přípojkou budou zasaženy parcely ve vlastnictví
obce č. 74/4, 74/6, 730/1, 1407.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit smlouvu o smlouvě budoucí č. SoBS VB PSr08v02 o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—
2014899/VB1 a pověřit starostu jejím podepsáním.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o smlouvě budoucí č. SoBS VB PSr08v02 o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—2014899/VB1 a
pověřilo starostu jejím podepsáním.
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Různé
Starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům Libotova za spolupráci na chodu obce
a společenských akcích během roku, popřál všem klidné a šťastně prožité vánoční svátky a vše
nejlepší do roku 2017.
14.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 19.12.2016
9/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu
a pana Filipa Krause zapisovatele zápisu.

9/2.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 9/16 ze dne 19.12.2016.

9/3.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2017 jako schodkový. Příjmy ve výši
4 527 915, 40 Kč, výdaje ve výši 5 444 600 Kč a financování, které představuje splátky úvěrů
ve výši 496 560 Kč. Krytí schodku rozpočtu a splátek úvěru je zajištěno použitím přebytků
minulých let ve výši 1 413 244,60 Kč. Dále zastupitelstvo obce stanovilo závazné ukazatele
v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.

9/4.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozpočtový výhled na roky 2018 až 2022.

9/5.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok 2017
ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.

9/6.

Zastupitelstvo obce se 6 hlasy usneslo na tom, že v roce 2017 nebude požadovat úplatu za
odvádění odpadních vod (tj. cena stočného bude činit Kč 0,--).
9/7. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 450 ,- Kč jako poplatek za svoz domovního
odpadu pro každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které dosáhnou 6 let
v příslušném kalendářním roce, stanovený dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze ZO 15.12.2010, usnesení č. 3.

9/8

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č. 1 mandátní smlouvy o dílo na inženýrské činnosti se
spol. INGkomplet, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje článek V. smlouvy o body 22.3 organizace výběrového řízení zhotovitele dle zákona, za cenu 40 000 Kč bez DPH a 2.4 –
výkon stavebně-technického dozoru investora, za cenu 57 400 Kč bez DHP a pověřilo
starostu jeho podepsáním.

9/9

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č. 1 smlouvy o dílo na projektové činnosti se spol.
Projekt A plus, s.r.o., uzavřené 29.6.2015, který rozšiřuje smlouvu o body 2.4 – projektová
dokumentace pro provedení stavby, zhotovená do 12 týdnů od podpisu dodatku za cenu
44 720 Kč bez DPH, 2.5 – Podklady pro vyhledání zhotovitele stavby, které budou
zhotoveny do 14 týdnů od podpisu dodatku, za cenu 18 600 Kč bez DPH a 2.6 – autorský
dozor projektanta, který bude splněn v průběhu výstavby, za cenu 480 Kč bez DPH/hod +
vynaložené náklady a pověřilo starostu jeho podepsáním.

9/10

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o poskytnutí součinnosti č. 2012161 s firmou
INGkomplet, s.r.o. při: 1.2.1 Přípravě podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejich
kompletace, evidence v systému MS2014+ a odevzdání na SFŽP, za cenu 27 500 Kč bez
DPH. 1.2.2 Správě MS2014+ po dobu udržitelnosti projektu, např.: evidování faktur,
bankovních výpisů, generování žádosti o platbu, provádění monitorovacích zpráv,
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finančně platebních kalendářů, koordinaci prací s energetickým auditorem,
administrátorem výběrového řízení na zhotovitele stavby, autorským a stavebnětechnickým dozorem a projektanty, za cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady.
1.2.3 Kompletaci podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (tzv. ZVA) a předání na
SFŽP, za cenu 20 000 Kč bez DPH. 1.2.4 Vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy, za
cenu 480 Kč bez DPH/hod + vynaložené náklady a pověřilo starostu jejím podpisem.

9/11

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy smlouvu o smlouvě budoucí č. SoBS VB PSr08v02 o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—2014899/VB1 a
pověřilo starostu jejím podepsáním.

V Libotově 19.12.2016

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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