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

Zápis číslo 03 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 15.03.2018
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Hlava Luděk, Lebedinský Petr, Vladimír Švába
omluveni: Milan Řehák
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hodin a ukončeno ve 19:30 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
Prodej pozemků 1291/1 a 1291/3
Územní plán obce – pozemek 1316
Smlouva k věcnému břemeni
Podpora benefiční akce nových dárců kostní dřeně
Různé
a) Mikroregion hustířanka
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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 Luďka Hlavu a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Luďka Hlavu 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 zasedání ZO Libotov 03/18 dne 15.03.2018
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 02/18 ze dne
07.02.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

5.

Prodej pozemků, kupní a zástavní smlouvy k pozemkům 1291/1 a 1291/3

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem kupní smlouvy č.lib 01/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území Libotov, mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a panem Michalem Vršeckým.
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem kupní smlouvy č.lib 01/2018.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy č.lib 01/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území Libotov, mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a panem Michalem Vršeckým.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem kupní smlouvy č.lib 02/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území Libotov mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a slečnou Michaelou Švábovou.
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Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem smlouvy č.lib 02/2018.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy č.lib 02/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území Libotov mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a slečnou Michaelou Švábovou.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
1000/619364-01/17/01-00200R pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, slečnou Michaelou
Švábovou a Obcí Libotov se sídlem Libotov 80
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti
č. 1000/619364-01/17/01-00200R.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
1000/619364-01/17/01-002/00/R pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, slečnou Michaelou
Švábovou a Obcí Libotov se sídlem Libotov 80
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
1000/638835-01/17/01-002/00/R pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, panem Michalem
Vršeckým a Obcí Libotov se sídlem Libotov 80
Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti
č. 1000/638835-01/17/01-002/00/R.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
1000/638835-01/17/01-002/00/R pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, panem Michalem
Vršeckýma Obcí Libotov se sídlem Libotov 80

6. Územní plán obce – pozemek 1316
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se současným statusem pozemku p.č. 1316 v k.ú.
Libotov o výměře 6 290m2. Při tvorbě nového územního plánu obce bude tento pozemek vyjmut
ze seznamu zastavitelných pozemků.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo vyjmutí pozemku p.č. 1316 v k.ú. Libotov ze seznamu
zastavitelných pozemků.
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7. Smlouva na věcné břemeno k RD manželů Jaklových
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy č. IV-12-2014899/VB1 o zřízení
věcného břemene pro elektrickou přípojku k RD Jaklových na pozemcích obce č. 74/4, 74/6,
1407 v k.ú. Libotov. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 136125/2017, potvrzeným katastrálním úřadem Trutnov. Starosta navrhl smlouvu schválit a pověřit
starostu podpisem.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu č. IV-12-2014899/VB1 a pověřilo starostu obce
podpisem této smlouvy.

8. Podpora benefičního festivalu na podporu nových dárců kostní dřeně
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možnou podporou organizace benefiční akce na
podporu zápisu nových dárců kostní dřeně, která se uskuteční dne 27.04.2018 v Miletíně jako
podpora nemocnému 13ti letému Matějovi. Starosta obce navrhl hlasováním schválit zapůjčení
stanů, stolů a laviček.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů
Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo zapůjčení stanů, stolů a židlí pro potřeby benefiční akce na
podporu zápisu nových dárců kostní dřeně, která se uskuteční dne 27.04.2018 v Miletíně.
9. Různé
Mikroregion Hustířanka – finanční podpora Domova Svatého Jakuba v Žirči
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se schváleným rozhodnutím Mikroregionu
Hustířanka na finanční podporu Domova Svatého Jakuba na výsadbu dřevin k výročí založení
republiky. Celková částka za Mikroregion Hustířanka je 100 500 Kč. Každá obec poskytne ze
svého rozpočtu částku 6 700,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit poskytnutí této finanční podpory.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo poskytnutí finanční podpory Domovu sv.Josefa v Žirči
cestou Mikroregionu Hustířanka ve výši 6 700,- Kč.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 15.03.2018
3/1.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Luďka Hlavu a pana Petra Lebedinského ověřovatele
zápisu.

3/2.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.

3/3.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 3/18 dne 15.03.2018

3/4.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy č.lib 01/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území Libotov, mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a panem Michalem Vršeckým.

3/5.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy č.lib 02/2018 o prodeji
pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území Libotov mezi Obcí Libotov jako
prodávajícím a slečnou Michaelou Švábovou.

3/6.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
100/619364-01/17/01-00200R pozemku p.č. 1291/3 o výměře 1 499 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, slečnou Michaelou
Švábovou a Obcí Libotov se sídlem Libotov 80

3/7.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem zástavní smlouvy k nemovitosti č.
1000/638835-01/17/01-002/00/R pozemku p.č. 1291/1 o výměře 1 651 m2 v katastrálním území
Libotov, mezi Hypoteční bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, panem Michalem
Vršeckým a Obcí Libotov se sídlem Libotov 80

3/8.

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo vyjmutí pozemku p.č. 1316 v k.ú. Libotov ze seznamu
zastavitelných pozemků.

3/9. Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu č. IV-12-2014899/VB1 a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy.
3/10. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo zapůjčení stanů, stolů a židlí pro potřeby benefiční akce na
podporu zápisu nových dárců kostní dřeně, která se uskuteční dne 27.04.2018 v Miletíně.
3/11. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo poskytnutí finanční podpory Domovu sv.Josefa v Žirči
cestou Mikroregionu Hustířanka ve výši 6 700,- Kč.
V Libotově 15.03.2018
-----------------------místostarosta obce
Ověřovatelé zápisu:

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

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