Obec Libotov
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
e-mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 728993219

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 14.02.2022
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola usnesení
Akce na rok 2022
Nový územní plán obce Libotov
Nákup pozemků od SPÚ 74/11 a 74/12
Rozpočet mateřské školy Libotov 2022
Různé

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 01/22 dne 14.02.2022

3.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov
04/21 ze dne 08.12.2021 a provedl kontrolu usnesení.

4.

Akce na rok 2022
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací v plánování kulturních
akcí v obci Libotov. Termíny akcí v roce 2022:
MDŽ 05.03 nebo 12.03
Volejbalový turnaj 21.05
Setkání důchodců 28.05
Dětský den Libotov 04.06
Hasičská soutěž 11.06 nebo 18.06
Fotbalový turnaj 25.06
Výroční schůze FC Libotov a maškarní ples 01.07
Den obce Libotov 03.09
Den mužů obce Libotov 17.09
Rozsvěcení vánočního stromu v Libotově 26.11

V diskuzi bylo řešeno organizování kulturních akcí s průběhem až do doby nočního
klidu. Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce schvalováním organizace
kulturních akcí v době nočního klidu.
Hlasování: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo
Starosta obce byl pověřen zastupitelstvem obce ke schvalování konání akcí v obci
Libotov v době nočního klidu.

5.

Územní plán obce Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací v dokončení územního
plánu obce Libotov. Vydání nového územního plánu je ve fázi posledního
schvalování. V diskuzi byla řešena problematika pozemků p. Hory, které byly při
vytváření územního plánu ze zastavěného území vyjmuty. Zpětné zavedení pozemků
pana Hory do zastavěného území obce nutně vyvolá oddálení vydání nového
územního plánu, nutnost vyvolání veřejného projednání územního plánu, přepracování
projektové dokumentace i mnohá složitá úřední jednání. I přes všechny uvedené
komplikace budou vedeny kroky k zavedení pozemků pana Hory zpět do plánu
zastavěného území.

6.

Nákup pozemků od SPÚ 74/11 a 74/12 v obci Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností odkoupení pozemků parcelní
číslo 74/11 a 74/12 v oblasti sportovního areálu obce Libotov. Starosta obce navrhl
hlasováním schválit podání žádosti o odkoupení výše uvedených pozemků od
Pozemkového úřadu KHK.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků p.č.74/11 a
p.č.74/12 v katastrálním území Libotov od Pozemkového úřadu KHK.

7.

Rozpočet Mateřské školy Libotov 2022 – navýšení cen
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí ředitelky Mateřské
školy obce Libotov Bc. Menclové o navýšení finančního rozpočtu Mateřské školy
Libotov o částku 45 800,- z důvodu navýšení provozních nákladů. Starosta obce
navrhl hlasováním schválit navýšení finančního rozpočtu Mateřské školy Libotov o
částku 45 800,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje navýšení finančního rozpočtu Mateřské školy
Libotov o částku 45 800,- z důvodu navýšení provozních nákladů.

8.

Různé
Výsadba stromů
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáním týkajícím se výsadby stromů
v obci a jejím okolí. K realizaci se nabízí využít dotačních titulů. Diskutována byla

lokalita možné výsadby, typy sázených stromů i vlastní realizace. Lokalitami jsou u
hřiště, pole a alej. Pro další řešení bude vhodné disponovat návrhem projektu výsadby.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání žádosti o získání dotace k výsadbě
stromů.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti získání dotace k výsadbě stromů.
Záměr č.1 prodej motoru Vari
Obec Libotov vyhlásila Záměr prodeje č.1 s odprodejem přebytečného motoru Vari.
Záměr byl vyvěšen na obou UD od 5.1.2022 do 22.1.2022. Obdržena byla nabídka od
pana Taslera za částku 7 500,- Kč. Starosta obce navrhl hlasováním schválit prodej
přebytečného motoru Vari panu Taslerovi za částku 7 500,- Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej motoru k Vari za částku 7 500,- Kč panu
Taslerovi.
Záměr č.2 zahradní traktor
Obec Libotov vyhlásila Záměr prodeje č.2 s odprodejem nepotřebného zahradního
traktoru MTB. Záměr byl vyvěšen na obou UD od 5.1.2022 do 22.1.2022. Obec
obdržela nabídku od pana Šváby na částku 15 000,- Kč. Starosta obce navrhl
hlasováním schválit prodej nevyužívaného zahradního traktoru MTB za částku
15 000,- Kč panu Švábovi.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej zahradního traktoru MTB za částku 15 000,- panu
Švábovi.
Nádoba na sběr drobného plechového odpadu
Jednotka SDH Libotov bude v úvodu roku 2022 organizovat sběr kovového dopadu.
Dále byla diskutována potřeba navýšení kapacity sběrné nádoby na drobný kovový
odpad. Další nádoba do obce bude zajištěna nákupem druhého sudu a jeho úpravy.
Stanovení místa pro oddávání
Starosta navrhl hlasováním schválit celý katastr obce jako místo vhodné pro oddávání.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo celé katastrální území Libotov jako místo vhodné pro
oddávání.
Poděkování starosty obce za účast v soutěži o nejhezčí vánoční hvězdu.
Starosta obce poděkoval všem účastníkům soutěže o nejhezčí vánoční hvězdu obce
Libotov.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 08.12.2021
1/1.

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

2/1.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.

3/1.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 01/22 dne 14.02.2022

4/1.

Starosta obce byl pověřen zastupitelstvem obce ke schvalování konání akcí v obci
Libotov v době nočního klidu.

5/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků p.č.74/11 a
p.č.74/12 od Pozemkového úřadu KHK.

6/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje navýšení finančního rozpočtu Mateřské školy
Libotov o částku 45 800,- z důvodu navýšení provozních nákladů.

7/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti získání dotace k výsadbě stromů

8/1.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej motoru k Vari za částku 7 500,- Kč panu
Taslerovi.

9/1.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej zahradního traktoru MTB za částku 15 000,- panu
Švábovi.

10/1

Zastupitelstvo obce schválilo celé katastrální území Libotov jako místo vhodné pro
oddávání.

V Libotově 14.02.2022

Ověřovatelé zápisu:

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

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

místostarosta obce

starosta obce

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

