
Obec Libotov 
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728993219 

 

Zápis číslo 3 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 28.07.2022 
 

 

 

 

přítomní: Švába Vladimír, Řehák Milan, Kraus Filip, Hynek Martin, Lebedinský Petr, Tasler 

Otto 

                   

 

omluveni: Hlava Luděk 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 19.30 hod. za přítomnosti 6 členů 

zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

                                                                                            

 
Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Schválení programu zastupitelstva 

4. Kontrola usnesení 

5. Schválení nového územního plánu 

6. Příspěvek MŠ na výukové materiály 

7. Dotace na nové dětské hřiště a rekonstrukci MŠ 

8. Projekty na retenční nádrže 

9. Výstavba poldru nad Libotovem 

10.Různé  
     

 

 

 

mailto:obec.libotov@tiscali.cz


1.      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. 

 

2. 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 03/22 dne 

28.07.2022 

 

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO 

Libotov 02/22 ze dne 19.05.2022 a provedl kontrolu usnesení. 

 

 

4.  Schválení nového územního plánu Obce Libotov 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele obce Libotov s aktuální 

situací ve schvalování nového územního plánu obce Libotov. V diskuzi 

byly projednány potřeby majitelů pozemků, kterých se dotýkaly změny 

v územním plánu i pozemky k výstavbě nových rodinných domů v areálů 

bývalého ZD Libotov. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit níže uvedené kroky k územnímu 

plánu Obce Libotov. 

 

 



A.  ověřuje 

 že Územní plán Libotov není v rozporu s Politikou územního rozvoje 

ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního 

rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4, 

se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje podle požadavku § 54 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo 5 hlasy ověřilo, že Územní plán Libotov není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje ČR … 

B. rozhoduje 

 o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v 

textové části odůvodnění Územního plánu Libotov, kapitole B/I.14, 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo 5 hlasy rozhodlo o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 

zákona č. 500/2004 Sb., 

C. souhlasí 

 s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části 

odůvodnění Územního plánu Libotov, kapitole B/I.15, 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo 5 hlasy souhlasí s vyhodnocením připomínek tak, jak je 

uvedeno v textové části odůvodnění Územního plánu Libotov, 

kapitole B/I.15, 

 

D. vydává 

 opatření obecné povahy Územního plánu Libotov podle § 43 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo 5 hlasy vydává opatření obecné povahy Územního plánu 

Libotov podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

E. pověřuje 

 Mgr. Filipa Krause, starostu obce a Vladimíra Švábu, místostarostu 

podpisem opatření obecné povahy Územního plánu Libotov 



Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo 5 hlasy pověřuje Mgr. Filipa Krause, starostu obce a 

Vladimíra Švábu, místostarostu podpisem opatření obecné povahy 

Územního plánu Libotov 

4.1 Schválení změny územního plánu Obce Libotov 

Starosta obce připomněl podněty majitelů pozemků k novému územnímu 

plánu obce Libotova, které však byly doručeny až po ukončení 

připomínkovacího období a tedy již nebylo možné je zapracovat do 

nového územního plánu. Starosta obce navrhl hlasováním schválit Změnu 

č.1 územního plánu obce Libotov především pro pozemky pana Hory č. 

588/1, 588/2, 590/2 a 1286 v k. ú. Libotov. Dále by změna měla řešit 

vodohospodářská opatření v malém Libotově, okolo budovy č .e. 3. Vše 

zmíněné bude podrobněji projednáváno. 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy pořízení změny č.1 územního plánu obce 

Libotov, kde se budou řešit především pozemky pana Hory č. 588/1, 

588/2, 590/2 a 1286 v k. ú. Libotov. Dále by změna měla řešit 

vodohospodářská opatření v malém Libotově, okolo budovy č .e. 3. 

 

5. Příspěvek MŠ na výukové materiály 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou a požadavkem 

zajištění výukových materiálů/fotoknihy pro předškoláky MŠ Libotov. 

V současné době je ve školce registrováno 5 předškoláků již od roku 

2018. Ve fotoknize bude vždy zaznamenán celý 4letý průchod školkou 

každého předškoláka.  

Cena 1 knihy 384,- Kč, 3 děti Libotov, 2 Doubravice. 

 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup materiálu pro 4 

předškoláky v částce á 384,- Kč 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy nákup materiálu pro 4 předškoláky 

v částce á 384,- Kč. 

 
 

6. Dotace na nové dětské hřiště a rekonstrukci MŠ 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací 

v rekonstrukci objektu mateřské školy. S ohledem na nejistou finanční 

situaci, zdražování všech komodit není jisté, zda dokážeme rekonstrukci 



zajistit v plánovaných cenách. V tuto chvíli již cena rekonstrukce 

elektrické sítě vystoupala téměř o 100% a vývoj cen na další období 

nejeví známky setrvání současných cen. 

 

 

 

7. Projekty na retenční nádrže 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženými nabídkami na 

vypracování projektové dokumentace retenčních nádrží. Starosta obce 

navrhl hlasováním schválit vypracování projektových dokumentací k 

dvěma retenčním nádržím v obci Libotov. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování projektových dokumentací k 

dvěma retenčním nádržím v obci Libotov. 

 

8. Výstavba poldru nad Libotovem 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se situací ve vypracování 

projektové dokumentace k zádržné hrázi na povrchovou vodu nad obcí 

Libotov, nad domem p.Taslera. Projektová dokumentace se zpracovává, 

následně bude podána žádost o stavební povolení a také o získání dotace 

na výstavbu. Patřičný dotační titul by měl být dostupný na jaře 2023. Pro 

žádost o získání dotace na výstavbu je nutné disponovat platným 

stavebním povolením. 

 

9. Různé 
 

a) Dotace na DA hasiči 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nově vypisovaným dotačním titulem 

na pořízení dopravního automobilu pro SDH Libotov a případně i pro 

požární přívěs s novou přenosnou motorovou stříkačkou. Seznámil 

zastupitele s obdrženou cenovou nabídkou od fi.TNT Consulting pro 

zpracování žádosti o získání dotace v částce 9.500 ,- Kč bez DPH. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit zadání vypracování žádosti 

k získání dotačního titulu na pořízení DA i s vozíkem dle uvedené cenové 

nabídky fi. TNT Consulting. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování žádosti k získání dotačního 

titulu na pořízení DA i s vozíkem dle uvedené cenové nabídky fi. TNT 

Consulting za částku 9.500,_ Kč bez DPH. 



 

 

b) Mulčovač 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s prodloužením termínu dodání nového 

mulčovače a to s odůvodněním chybění komponentů stroje. 

 

c) Solární osvětlení 

 

Starosta obce seznámil zastupitele se snahou o zajištění doplnění 

veřejného osvětlení a to formou sloupů se solárním světlem. V diskuzi 

bylo navrženo o revizi míst s potřebou zajištění doplnění osvětlení. Na 

příštím jednání zastupitelstva pak bude řešeno další postup event. 

případný nákup. 

 

d) Rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022 

Starosta představil zastupitelům rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022:  

 

Rozpočtové opatření č. 5/2022 - Příjem (náhrada EKO-KOM, pronájem 

stánku, celní úřad); výdaje (elektřina) 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 - Příjem (dar dětský den), výdej (hřiště, 

stánek) 

 

Zastupitelé berou tato opatření na vědomí 

 

e) Odvlhčení zdí spodního patra MŠ 

 

Starosta představil zastupitelům nabídky firmy VODIZOL na hydroizolaci 

zdí MŠ. Se sklepními prostory je dlouhodobě problém a každý rok je 

nutno investovat do jejich oprav.  První byla nabídka na injektáž, která 

problém vyřeší z 80 % v místech, kde je stěna pod úrovní terénu. 

V ostatních místech vyřeší vzlínající vlhkosti úplně. Cena je 110 311,16 

Kč, druhá nabídka byla na těsnící omítky, které by společně s injektážemi 

měli vyřešit problém úplně. Cena je 211873,21. Do debatě bylo navrhnuto 

aby se prozatím využilo prní řešení a druhá část se pokusí pořídit pomocí 

dotace. 

 

 

Hlasování: pro 4 hlasů, proti 2 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 4 hlasy zhotovení injektáže na odizolování 

vlhkosti zdí v MŠ Libotov za cenu 110 311,16 Kč a pověřilo starostu 

podepsáním SOD.  

 

 

 



Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 28.07.2022 

 
1/3.      Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo ověřovatele zápisu Milana Řeháka a Petra 

Lebedinského. 

 

2/3. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

 

3/3. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 03/22 dne 28.07.2022 

 

 

4/3. Zastupitelstvo 5 hlasy ověřilo, že Územní plán Libotov není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR . 

 

5/3. Zastupitelstvo 5 hlasy rozhodlo o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 

500/2004 Sb., 

 

6/3. Zastupitelstvo 5 hlasy souhlasí s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v 

textové části odůvodnění Územního plánu Libotov, kapitole B/I.15, 

 

7/3. Zastupitelstvo 5 hlasy vydává opatření obecné povahy Územního plánu Libotov podle 

§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

 

8/3.  Zastupitelstvo 5 hlasy pověřuje Mgr. Filipa Krause, starostu obce a Vladimíra Švábu, 

místostarostu podpisem opatření obecné povahy Územního plánu Libotov 

9/3.  Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy pořízení změny č.1 územního plánu obce Libotov, kde 

se budou řešit především pozemky pana Hory č. 588/1, 588/2, 590/2 a 1286 v k. ú. 

Libotov. Dále by změna měla řešit vodohospodářská opatření v malém Libotově, 

okolo budovy č .e. 3. 
 

 

10/3. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy nákup materiálu pro 4 předškoláky v částce á 384,- 

Kč. 

 

11/3. Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování projektových dokumentací k 

dvěma retenčním nádržím v obci Libotov. 

 

12/3. Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování žádosti k získání dotačního titulu na 

pořízení DA i s vozíkem dle uvedené cenové nabídky fi. TNT Consulting za částku 

9.500,_ Kč bez DPH. 

 

13/3 Zastupitelstvo schválilo 4 hlasy zhotovení injektáže na odizolování vlhkosti zdí v MŠ 

Libotov za cenu 110 311,16 Kč a pověřilo starostu podepsáním SOD.  

 

 

 

 

 



V  Libotově 28.07.2022          

         ------------------------                               -------------------------                

           

           místostarosta obce          starosta obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                      .................................                                  ..............................  

              Řehák Milan                                          Lebedinský Petr 


