
Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728993219 

 

 

                                                                                            

                                                      POZVÁNKA,                             

 

na schůzi zastupitelstva obce Libotov, která se koná ve 

čtvrtek 28.07.2022 od 18,00 hod. v zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

 
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  

     

 

 

 

Mgr. Filip Kraus,  

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec.libotov@tiscali.cz


5. Schválení nového územního plánu 

Nabídka na změnu 108 000,  

Pořízení aktualizace č. 1 

 
Zastupitelstvo obce Libotov 

1.  ověřuje 

1.1. 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, 

2. rozhoduje 

2.1. 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, 

3. souhlasí 

3.1. s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Územního 

plánu Libotov, kapitole B/I.15, 

4. vydává 

4.1. 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, 

5. pověřuje 

5.1. Mgr. Filipa Krause, starostu obce a Vladimíra Švábu, místostarostu podpisem opatření 

obecné povahy Územního plánu Libotov. 

 

6. Příspěvek MŠ na výukové materiály 
Na fotoknihy pro predskolaky. 5 predskolaku již jsou zapsání v MŠ od roku 2018. 4 roky 

ve školce. Ve fotoknize je cely průchod skolkou zaznamenán. 

Cena 1 knihy 384, 3 děti libotov, 2 doubravice 

 

7. Dotace na nové dětské hřiště a rekonstrukci MŠ 

Elektřina 2x drazsi 

 

8. Projekty na retenční nádrže 

a. U krčmařových celkem 955, dotace 810, obec 145 

9. Výstavba poldru nad Libotovem 

Nyní vyřizování stavebního povolení, na jaře 2023 má být 

vypsána dotace. 

 

 Různé 



a) Dotace na DA hasiči 

 
b) mulčovač 


