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

Zápis číslo 05 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 25.06.2018
přítomní: Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Hlava Luděk, Lebedinský Petr, Vladimír Švába,
Milan Řehák
omluveni:0
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19:00 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření č. 3 a 4
Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrka obce a MŠ za rok 2017
Rekonstrukce MŠ – střecha, omítky
Smlouva KHK – dotace dětský den
Rozpočtové opatření č. 5 a 6
Smlouva o právu provést stavbu pí. Pechlátové
Zaměstnanci obce
Pojistná smlouva na škody způsobené zaměstnanci
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 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 05/18 dne 25.06.2018
4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 04/18 ze dne
21.05.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

5.

Rozpočtová opatření č.3 a č.4

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními č3 a č. 4, které
podléhají schválení starosty obce Libotov.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 3 v částce 5 000,- Kč a opatření č. 4 v částce
27 000,- Kč na vědomí.
6. Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrka obce a MŠ za rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2017 a s
kontrolou hospodaření obce za rok 2017, kde byla zjištěna jedna méně závažná chyba:
Paragraf 7, odst. 2 – Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle
inventarizačních evidencí.
- Zůstatek na účtu 451 v Rozvaze obce sestavené k 31.12.2017 neodpovídá zůstatku
předloženého výpisu z úvěrového účtu k 31.12.2017
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Nápravné opatření: Tato chyba byla opravena hned při kontrole hospodaření a v příštích letech
se již nebude opakovat.
Starosta obce navrhl schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, spolu s účetní závěrkou obce za rok 2017.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2017, s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, spolu s účetní závěrkou obce za rok 2017.
Dále starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou MŠ Libotov a ziskem hospodaření za rok
2017 ve výši 61 015,87 Kč. Starosta obce navrhl hlasováním schválit účetní závěrku MŠ
Libotov za rok 2017 a přesun zisku hospodaření ve výši 61 015,87 Kč do rezervního finančního
fondu MŠ Libotov.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2017 a přesun zisku
hospodaření ve výši 61 015,87 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov.
7. Rekonstrukce objektu mateřské školy obce Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáním možných zájemců o realizaci opravy
střešní konstrukce a krytiny budovy mateřské školy. Nabídka k provedení sanačních omítek zdí
v podzemním podlaží, schodišti a části 1. nadzemního podlaží. V tuto chvíli se zdá být částka
690,- Kč za 1 m2 omítek příliš vysoká a bude dále jednána s dodavateli. Již tento čtvrtek budou
zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu, konkrétně sklepní prostory s šatnou, venkovní
práce apod.
8. Smlouva k dotaci na zajištění dětského dne Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se smlouvou o dotaci mezi Královéhradeckým
krajem a obcí Libotov na částku 20 000,- Kč jako podporu na organizaci dětského dne Libotov
2018.
Starosta navrhl hlasováním schválit pověření k podpisu smlouvy číslo 18SMRU1-0025 o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy číslo 18SMRU1-0025 o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jako podporu zajištění dětského
dne Libotov 2018.
9. Rozpočtové opatření starosty obce č. 5 a č. 6.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením starosty obce číslo 5, ve
výši 45 000 Kč a č. 6, ve výši 20 000,- Kč.
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Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 5 ve výši 45 000 Kč a č. 6 ve výši 20 000 Kč
na vědomí.
10. Smlouva o právu provést stavbu pí. Pechlátové
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy o právu k provedení stavby
domovní čistírny odpadních vod a zajištění odvodu vyčištěné vody do rybníku v centru obce.
Starosta navrhl hlasováním schválit pověření k podpisu smlouvy Smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Libotov a paní Janou Pechlátovou.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Libotov a paní Janou Pechlátovou.
11. Zaměstnanci obce
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s ukončením projektu podpory zaměstnanosti
Úřadu práce u obecních zaměstnanců. Pan Pospíšilovi bude ukončena smlouva k 30.06.2018 a
paní Rezkové k 31.07.2018. V diskuzi bylo řešeno zajištění údržby zeleně obce, která byla
hlavní náplní práce těchto zaměstnanců. V možnostech se nabízí využití firmy Hustířanka
s.r.o., u které je obec jedním ze zřizovatelů. Cena za hodinu práce zaměstnanců této firmy je
pro obec cca 50 Kč/ hod.
12. Pojistná smlouva
Starosta obce seznámil zastupitele s nutností uzavřít dodatek č. 2 pojistné smlouvy č.
8603123763, ve které je třeba vyřešit pojištění zaměstnanců na veřejné službě a navrhl pověřit
starostu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem dodatku č. 2 pojistné smlouvy č.
8603123763.
13. Různé
Starosta obce seznámil přítomné s umístěním kontejneru na sběr použitého oleje v uzavřených
obalech. Kontejner bude umístěn na místě sběru tříděných odpadů u OU a v blízkosti hasičské
zbrojnice.
Starosta obce zdůraznil potřebu řešení sestavení zastupitelstva obce pro další volební období a
vybídl zájemce o post zastupitelů, aby se v případě zájmu přihlásili na společnou kandidátku.

4

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 25.06.2018
5/1.

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

5/2.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.

5/3.

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 5/18 dne 26.05.2018

5/4.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č.3 v částce 5 000,- Kč a opatření č.4 v částce
27 000,- Kč na vědomí.

5/5.

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2017, s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, spolu s účetní závěrkou obce za rok 2017.

5/6

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku za MŠ Libotov za rok 2017 a přesun zisku
hospodaření ve výši 61 015,87 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov.

5/7.

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy číslo 18SMRU1-0025 o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jako podporu zajištění dětského
dne Libotov 2018.

5/8.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 5 ve výši 45 000 Kč a č. 6 ve výši 20 000 Kč
na vědomí.

5/9.

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o právu provést
stavbu uzavřená mezi Obcí Libotov a paní Janou Pechlátovou.

5/10

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem dodatku č. 2 pojistné smlouvy č.
8603123763.

V Libotově 25.06.2018

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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