Obec Libotov
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
e-mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 728 993 219

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 20.12.2018
přítomní: Tasler Otto, Řehák Milan, Kraus Filip, Lebedinský Petr, Hynek Martin, Švába Vladimír
omluveni: Luděk Hlava
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 20.00 hod. za přítomnosti 6 členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:

1. Kontrola usnesení
2. Volba zapisovatele
3. Schválení programu zastupitelstva
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočet MŠ Libotov 2019
6. Rozpočet obce na rok 2019
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru, rozpočtové opatření 9/18
8. Pověřenec obce – GDPR
9. Cesta okolo rybníčku
10.Výměna pozemku – cesta Zemkovi
11. Výběr dodavatele UP a žádost o dotaci
12. Žádost o příspěvek - Diakonie
13. Různé
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1.

Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo zápis z minulého jednání zastupitelstva z 29.10.2018.

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 ověřovatele
zápisu.
Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 08/18 dne 20.12.2018

4.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 07/18 ze dne
29.10.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

5.

Rozpočet MŠ Libotov na rok 2019
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu Mateřské školy Libotov pro
hospodaření v kalendářním roce 2019. V rozpočtu jsou zohledněny změny v kategoriích
nákupu uhlí, spotřeby el.energie, zajištění úseku účetnictví, nákup podlahových krytin místností
a vysavače. Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši
161 000,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši 161 000,- Kč.

6.

Finanční rozpočet obce Libotov pro rok 2019
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Libotov pro hospodaření
v roce 2019. V diskuzi byly hodnoceny jednotlivé prvky kategorie příjmů i výdajů. Řešeny
byly předpokládané výdaje na svoz komunálního odpadu, dokončení pergoly v kulturně
sportovním areálu, předpokládané výdaje na provoz vodovodu a náklady na pověřence GDPR.
Poplatek za svoz odpadu
Starosta obce seznámil zastupitele s nárůstem nákladů za svoz odpadů na následující rok.
Předpokládaná cena svozu odpadů, mimo velkoobjemového a nebezpečného, bude zvýšena
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přibližně o 5% na osobu na rok a to včetně dětí. V diskuzi se zastupitelé shodli, že v rámci podpory
třídění odpadu bude obec svoz skla, papíru a platů dotovat. Poplatek za svoz komunálního odpadu
zůstane 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 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze ZO 15.12.2010, usnesení č. 3.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč
/rok za občana.

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč /rok za
občana.
Poplatek za vodné a stočné
Starosta obce shrnul zkušenosti z provozu vodovodu obce Libotov za období roku 2018.
Diskutovány byly problémy, technické závady a náklady na údržbu vodovodu. Shodně jako i
v minulých letech setrvá poplatek za stočné bezplatné, tedy 0,- Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 38,-Kč/m3 odebrané vody, tzv.vodné.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 38,-Kč/m3 odebrané vody, tzv.vodné.
Změny v návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
Pro potřeby dokončení výstavby pergoly na hřišti bude v rozpočtu obce pro rok 2019 navýšeno
§3412 položka 6121 navýšení na částku 70 000,- Kč
S ohledem na povinnost zajištění osoby pověřence obce pro ochranu osobních údajů GDPR
bude v rozpočtu obce navýšeno
§6171 Položka 5021 Navýšení na částku 7 200,- Kč
Na závěr tohoto bodu starosta obce seznámil přítomné zastupitele s kompletním
návrhem rozpočtu hospodaření obce pro rok 2019 a navrhl jeho schválení. Rozpočet na rok
2019 je navržen jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 3 897 960,00 Kč, výdaje ve výši 3 897 960,00
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 2019, který je navržen jako vyrovnaný.
Příjmy ve výši 3 897 960,00 Kč, výdaje ve výši 3 897 960,00 Kč. Dále je třeba stanovit
závazné ukazatele v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové
skladby.

7.

Zprávy finančního a kontrolního výboru, rozpočtové opatření 9/18
Pan Tasler Otto seznámil přítomné zastupitele se závěrečnou zprávou finančního výboru
obce Libotov, které se uskutečnilo 03.12.2018 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu Libotov. Finanční výbor projednal a jednomyslně se usnesl na tom, že s údaji o
hospodaření obce do listopadu 2018 bude seznámeno zastupitelstvo obce na jeho nejbližším
zasedání.
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Dále pan Tasler Otto seznámil zastupitele s projednáním rozpočtového opatření č. 9 – výdaje.
Pan Tasler Otto seznámil přítomné zastupitele se zápisem kontrolního výboru ze dne
17.12.2018. V závěrech kontrolního výboru byly hodnoceny položky: zápisy zastupitelstva
obce a místní vyhlášky obce Libotov. Shledány byly nedostatky v uvádění neplatných vyhlášek
na webových stránkách obce – povodňová komise, ohlašovna požárů apod. dále nebyl čitelný
provozní řád dětského hřiště u fotbalového hřiště a chybějící provozní řád dětského hřiště ve
mateřské školce Libotov. Provozní řády obou dětských hřišť byly nově vyvěšeny. Ostatní
nedostatky budou časně odstraněny.
Zastupitelstvo obce vzalo závěrečnou zprávu finančního výboru, informace o rozpočtovém
opatření a závěrečnou zprávu kontrolního výboru na vědomí.

8.

Pověřenec obce – GDPR
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem DPP na rok 2018 pro zajištění povinné osoby ke
kontrole ochrany osobních údajů tzv. pověřence GDPR. DPP mezi Obec Libotov, Libotov 80 a
paní Ilonou Čepelkovou, předmětem DPP je zajištění činnosti v ochraně osobních údajů
pověřence GDPR v částce 800,- Kč jednorázově rok 2018. Starosta obce navrhl hlasováním
pověřit starostu obce podpisem DPP na činnost pověřence GDPR.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem DPP na činnost pověřence GDPR
v roce 2018 s paní Ilonou Čepelkovou.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem DPP na rok 2019 pro zajištění povinné osoby ke
kontrole ochrany osobních údajů tzv. pověřence GDPR. DPP mezi Obec Libotov, Libotov 80 a
paní Ilonou Čepelkovou, předmětem DPP je zajištění činnosti v ochraně osobních údajů
pověřence GDPR v částce 600,- Kč/měsíc. Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu
obce podpisem DPP na činnost pověřence GDPR.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem DPP na činnost pověřence GDPR s paní
Ilonou Čepelkovou.

9.

Cesta v blízkosti rybníka
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stížností p. Hrdého na poškození zpevněné cesty
v blízkosti rybníka. Dle argumentů byla cesta poškozena během rekonstrukce rybníku v obci.
Zastupitelé se v diskuzi shodli, že k žádnému poškození pozemku nedošlo a po dokončení
rekonstrukce rybníku byl pozemek upraven a zpevněn. Dále bylo konstatováno, že se nejedná o
veřejnou cestu, která svým účelem slouží k dosažení nemovitostí.
Zastupitelstvo zamítlo stížnost jako neoprávněnou a odmítlo řešení dle návrhu p.Hrdého o
umístění silničních panelů na pozemek p.č. 1399.
Hlasování: pro 0 hlasů, proti 5 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 5 hlasy zamítlo stížnost pana Hrdého na poškození cesty u rybníka a odmítlo
řešení dle návrhu p.Hrdého o umístění silničních panelů na pozemek p.č. 1399.
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10.

Směna pozemků
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s problematikou vyřešení pozemků nad vedením
vodovodu Libotov v blízkosti nemovitosti manželů Zemkových. K vyřešení závazku
v pozemku vedoucích inženýrských sítí je nejvhodnějším řešením směna části pozemků 730/1
ve vlastnictví obce Libotov a shodné výměry mezi paní Věrou Langpaulovou. Starosta obce
navrhl hlasováním schválit oddělení části pozemku p.č. 730/1 ve vlastnictví obce Libotov o
výměře 253 m2 a následnou výměnou za část pozemku o shodné výměře který bude vytvořen
oddělením z pozemků p.č. 74/1 a p.č. 74/2 ve vlastnictví paní Věry Langpaulovou.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy oddělení části pozemku p.č. 730/1 ve vlastnictví obce Libotov
o výměře 253 m2 a následnou výměnou za část pozemku o shodné výměře který bude vytvořen
oddělením z pozemků p.č. 74/1 a p.č. 74/2 ve vlastnictví paní Věry Langpaulovou.

11.

Výběr dodavatele ÚP a žádost o finanční dotaci
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se všemi třemi obdrženými nabídkami na
zpracování Územního plánu obce Libotov. Nabídky byly obdrženy:
Č.1 Ing. arch. Tomáš Slavík, Brandýs nad Orlicí v celkové částce 150 000,- Kč
Č.2 Ing. arch. Karel Novotný, Hradec Králové v celkové částce 199 650,- Kč
Č.3 Ing. arch. Jana Šejvlová, Hradec Králové v celkové částce 217 800,- Kč
Zastupitelstvo obce stanovuje dodavatelem Územního plánu obce Libotov dle nejnižší cenové
nabídky Ing. Arch. Tomáše Slavíka společnost sw architekti
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností získání dotační finanční podpory pro
zpracování Územního plánu obce Libotov z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání žádosti na získání dotační finanční podpory a
pověření starosty obce Libotov k podpisu smlouvy s dodavatelem zpracování Územního plánu
obce Libotov. Smlouva o dílo na zpracování Územního plánu obce Libotov je podmíněna
přiznáním dotace z MMR ČR.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy podání žádosti na získání dotační finanční podpory pro
zpracování Územního plánu obce Libotov.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce Libotov k podpisu smlouvy s dodavatelem
zpracování Územního plánu obce Libotov firmou sw architekti s. r. o. Smlouva o dílo na
zpracování Územního plánu obce Libotov je podmíněna přiznáním dotace z MMR ČR.

12.

Diakonie Dvůr Králové n/L
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí Diakonie Dvůr Králové nad
o poskytnutí finančního příspěvku. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 2 000,- Kč
pro Diakonii Dvůr Králové n/L.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy částku 2 000,- Kč pro Diakonii Dvůr Králové n/L.
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13.

Dotace na osvětlení
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti na získání finanční
podpory k rekonstrukci veřejného pouličního osvětlení. Starosta obce navrhl hlasováním
schválit podání žádosti na finanční podporu pro rekonstrukci veřejného pouličního osvětlení.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy podání žádosti na finanční podporu pro rekonstrukci veřejného
pouličního osvětlení.

14.

Žádost p. Jaroslava Jiřičky
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí od p. Jiřičky, který zahajuje
výstavbu tří nemovitostí v katastru obce Libotov. V žádosti je uvedena potřeba vystavění
prodloužení vodovodního řádu k blízkosti stavebního pozemku p.č. 117/1 v délce 130 metrů.
Vodovodní řád bude vystavěn na náklady stavitele nemovitostí p. Jiřičky Jaroslava. Po
provedení kolaudace bude nově vystavěná část vodovodního řádu převedena do vlastnictví
obce Libotov za celkovou částku 1,- Kč a zřízeno věcné břemeno – služebnost uložení a
přístupu k inženýrské síti. Starosta obce navrhl hlasováním schválit pověření starosty obce
k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uložení a přístupu k inženýrským sítím mezi Obcí Libotov a Jaroslavem Jiřičkou.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a přístupu k inženýrským sítím
mezi Obcí Libotov a Jaroslavem Jiřičkou.

15.

Dotace na akci Dětský den Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti o získání finanční dotace
jako podpory zajištění akce Dětský den Libotov. Starosta obce navrhl hlasováním schválit
podání žádosti o získání finanční dotace jako podpory zajištění akce Dětský den Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy podání žádosti o získání finanční dotace jako podpory zajištění
akce Dětský den Libotov 2019.

16.

Výstavba pergoly u hřiště
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem výstavby pergoly u sportovního hřiště.
Zároveň poděkoval všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při stavebních pracích. Starosta obce
navrhl hlasováním schválit částku 40 000,- Kč pro tesařské práce a částku 8 500,- Kč na nákup
spojovacího materiálu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 40 000,- Kč pro tesařské práce a částku 8 500,- Kč
na nákup spojovacího materiálu.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 20.12.2018
8/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovateli zápisu Milana
Řeháka a Petra Lebedinského

8/2.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Libotov č.8/2018

8/3.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši 161 000,- Kč.

8/4.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč /rok
za občana.

8/5.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 38,-Kč/m3 odebrané vody, tzv. vodné.

8/6.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2019, který je navržen jako vyrovnaný.
Příjmy ve výši 3 897 960,00 Kč, výdaje ve výši 3 897 960,00 Kč. Dále je třeba stanovit
závazné ukazatele v odvětvovém (paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové
skladby.

8/7.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy na činnost pověřence
GDPR za rok 2018 s paní Ilonou Čepelkovou.

8/8.

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu obce podpisem DPP na činnost pověřence GDPR s paní
Ilonou Čepelkovou.

8/9.

Zastupitelstvo obce 5 hlasy zamítlo stížnost pana Hrdého na poškození cesty u rybníka a
odmítlo řešení dle návrhu p. Hrdého o umístění silničních panelů na pozemek p.č. 1399.

8/10. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo oddělení části pozemku p.č. 730/1 ve vlastnictví obce
Libotov o výměře 253 m2 a následnou výměnou za část pozemku o shodné výměře který bude
vytvořen oddělením z pozemků p.č. 74/1 a p.č. 74/2 ve vlastnictví paní Věry Langpaulové.
8/11. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo podání žádosti na získání dotační finanční podpory pro
zpracování Územního plánu obce Libotov.
8/12. Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce Libotov k podpisu smlouvy s dodavatelem
zpracování Územního plánu obce Libotov firmou sw architekti s. r. o. Smlouva o dílo na
zpracování Územního plánu obce Libotov je podmíněna přiznáním dotace z MMR ČR.
8/13. Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo částku 2 000,- Kč pro Diakonii Dvůr Králové n/L.
8/14. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo podání žádosti na finanční podporu pro rekonstrukci
veřejného pouličního osvětlení.
8/15. Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a přístupu k inženýrským
sítím mezi Obcí Libotov a Jaroslavem Jiřičkou.
8/16. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo podání žádosti o získání finanční dotace jako podpory
zajištění akce Dětský den Libotov 2019.
8/17. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 40 000,- Kč pro tesařské práce a částku 8 500,- Kč
na nákup spojovacího materiálu ke stavbě pergoly u fotbalového hřiště.
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V Libotově 20.12.2018

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

Ověřovatelé zápisu:

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

.......................................
Řehák Milan
….........................................
Lebedinský Petr
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