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 18.12.2017
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 20 hod. za přítomnosti 6 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
Dotační programy na rok 2018
Rozpočet obce pro rok 2017
Odměny starosty a místostarostů
Rozpočet MŠ Libotov
Zemědělský areál v obci
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 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 ověřovateli
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 7/17 dne 18.12.2017
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 6/17 ze dne
27.11.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení.
5.

Dotační programy na rok 2018

Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou dotací KHK na počátku roku 2018. Navrhl schválit
podání žádosti o dotaci na novou střechu mateřské školy, jejíž rozpočet je cca 300 000 Kč a
dále podat žádost o dotaci Dne dětí v Libotově.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podání žádostí o dotaci na výměnu střechy MŠ Libotov a
o dotaci na Den dětí v Libotově.

6.

Finanční rozpočet obce pro rok 2018

Starosta obce seznámil zastupitele s výší nákladů za svoz odpadů na následující rok.
Předpokládaná cena svozu odpadů, mimo velkoobjemového a nebezpečného, činí cca 570 Kč
na osobu na rok a to včetně dětí. V diskuzi se zastupitelé shodli, že v rámci podpory třídění
odpad bude obec svoz skla, papíru a platů dotovat. Ale protože svozová firma zvýšila ceny,
padl návrh zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu na 500 Kč/os./rok, 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
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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 obce schválilo 6 hlasy poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500
Kč/os./rok, 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.
Starosta obce navrhl, aby vodné a stočné zůstalo ve stejné výši jako minulý rok. Tedy vodné 38
Kč/m3 a stočné 0 Kč/rok.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy vodné ve výši 38 Kč/m3 a stočné 0 Kč/rok.
Dále starosta navrhl uzavření DDP s paní Adélou Jaklovou, která by měla na starosti především
dotační programy obce a ostatní administrativu. Maximální rozsah bude 300 hodin ročně
s odměnou 150 Kč/hod.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy uzavření DPP s paní Adélou Jaklovou za odměnu 150
Kč/hod.
Na závěr tohoto bodu starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu
hospodaření obce pro rok 2018 a navrhl jeho schválení. Rozpočet na rok 2018 je navržen jako
schodkový. Příjmy ve výši 4 638 572,00 Kč, výdaje ve výši 5 616 442,00 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 2018, který je navržen jako schodkový.
Příjmy ve výši 4 638 572,00 Kč, výdaje ve výši 5 616 442,00 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 977 870,00 Kč. Dále zastupitelstvo obce
stanovilo závazné ukazatele v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění
rozpočtové skladby.
7.

Schválení platů starosty a místostarostů

Starosta obce upozornil na povinnost schválit platy starosty a místostarostů, které mohou být
zvýšeny. Navrhl, aby platy zůstaly na stejné výši.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy platy starosty a místostarostů ve stejné výši jako dosud.
8.

Rozpočet MŠ Libotov
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Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na finanční příspěvek pro Mateřskou
školu obce Libotov na provoz pro rok 2018, 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 2018 ve výši 161 000 ,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok 2018
ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.
9.

Zemědělský areál v obci

Starosta obce seznámil přítomné zastupitelé se situací okolo nákupu zemědělského areálu od
firmy Karsit. Cena stanovená odhadcem je skutečně shodná s kupní cenou 4 000 000 Kč, což
vychází cca 200 Kč/m2, ale v té ceně jsou i budovy, které však pro obec nemají žádný přínos a
naopak jejich demolice a ukládání nebezpečného odpadu na skládku by náklady projektu ještě
zvýšili. Zastupitelé se shodli, že vzhledem k finančním možnostem obce nelze tuto cenu
akceptovat.

10.

Různé
a) Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou firmy International Police AssociationCZ na publikaci omalovánek „Bezpečnosti na silnici“. Nejnižší možná cena podpory
projektu byla za inzerci na 1/6 strany 6 490,- Kč. Starosta navrhl zamítnout účast na
tomto projektu.
Hlasování: pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo zamítlo 6 hlasy účast na projektu „Bezpečně na silnici“ spol. IPA-CZ
b) Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou firmy Creative Bussines Studio na
tvorbu ručně malovaných map regionu. Nejlevnější varianta typu C za prezentační
plochu 55x66mm a 30 ks map je 6 490 Kč.
Hlasování: pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo zamítlo 6 hlasy nákup prezentační plochy na ručně malovaných mapách
regionu.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 18.12.2017
7/1.

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

7/2.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č. 7/17 ze dne 18.12.2017.

7/3.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podání žádostí o dotaci na výměnu střechy MŠ Libotov a
o dotaci na Den dětí v Libotově.

7/4.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500
Kč/os./rok, 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.

7/5.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy vodné ve výši 38 Kč/m3 a stočné 0 Kč/rok.

7/6.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy uzavření DPP s paní Adélou Jaklovou za odměnu 150
Kč/hod.

7/7.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2018, který je navržen jako schodkový.
Příjmy ve výši 4 638 572,00 Kč, výdaje ve výši 5 616 442,00 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 977 870,00 Kč. Dále zastupitelstvo obce
stanovilo závazné ukazatele v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění
rozpočtové skladby.

7/8

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy platy starosty a místostarostů ve stejné výši jako dosud.

7/9

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy provozní příspěvek Mateřské škole obce Libotov pro rok 2018
ve shodné výši jako v minulém období v částce 161 000 ,- Kč.

7/10

Zastupitelstvo zamítlo 6 hlasy účast na projektu „Bezpečně na silnici“ spol. IPA-CZ

7/11

Zastupitelstvo zamítlo 6 hlasy nákup prezentační plochy na ručně malovaných mapách regionu.

V Libotově 18.12.2017
-----------------------místostarosta obce
Ověřovatelé zápisu:

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

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