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Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 499694152 

 

Zápis číslo 3 ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libotov ze dne 16.09.2021  
 

 

přítomní: Mgr.Kraus Filip, Hlava Luděk, Hynek Martin, Řehák Milan, Tasler Otto, Švába Vladimír, 

Lebedinský Petr, 

 

omluveni: 0 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 19.35 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva. 

 

 
 

Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Schválení programu zastupitelstva 

4. Kontrola usnesení 

5. příspěvek MŠ na kurzy plavání 

6. Rozpočtová opatření 

7. Poldr na pozemku 1246 

8. Odkup vodovodu od pana Jiřičky 

9. Odpadové hospodářství 

10.  Dotace na rekonstrukci hřiště 

11.  Pronájem hřiště klubu FC Libotov z.s. 

12.  Akce podzim 

13.  Žádost diakonie 

14.  Různé 
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       1.  Zahájení  

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele 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 p. Luďka Hlavu a p. Petra Lebedinského ověřovateli 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 p. Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

3.  Schválení programu 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání ZO Libotov 03/2021 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 03/2021. 

 

4.  Kontrola usnesení 

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov č.02/21 ze 

dne 21.06.2021 a provedl kontrolu usnesení. 

 

   5.  Příspěvek MŠ na kurzy plavání 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem ředitelky mateřské školy Libotov, 

která plánuje pravidelné kurzy plavání v bazénu v Hořicích pro celkem 9 dětí s plánem 10ti 

lekcí. Doprava na místo bude zajištěna autobusem. Starosta obce navrhl hlasováním na 

základě proběhlé diskuze schválit částku 5 500,- Kč  

          Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo částku 5 500,- Kč jako příspěvek MŠ Libotov 

na zajištění a organizaci kurzu plavání dětí v Hořicích. 

 

  6.  Rozpočtová opatření 

 

   Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními za rok 2021 

rozpočtové opatření č. 8/2021 - 11/2021 - dotace na lesy 

rozpočtové opatření č. 12/2021  - dotace kompenzační bonus 

rozpočtové opatření č. 13/2021 - VPP na straně příjmů i výdajů 

rozpočtové opatření č. 14/2021 - navýšení v příjmech o VPP a ve výdajích též a 10.000,-   

navýšení na pojistkách 
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  Zastupitelstvo obce vzalo tato výše uvedená opatření na vědomí. 

 

 

 

 7.  Odkup vodovodu od pana Jiřičky 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s 

Navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi p. Jiřičkou a Obcí 

Libotov k podpisu kupní smlouvy na prodloužení vodovodu umístěném na pozemkové parcele 

č.120/3 a pozemkové parcele č.116 a pozemkové parcele č.117/3 a pozemkové parcele č.117/1, 

vše v obci a katastrálním území Libotov za cenu 1 Kč. Dále podpisem bezúplatné smlouvy o 

věcném břemeni mezi obcí a majiteli zmíněných pozemků, a nakonec podpisem návrhu na 

vklad.  

 

 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy mezi p. Jiřičkou a Obcí Libotov 

k podpisu kupní smlouvy na prodloužení vodovodu umístěném na pozemkové parcele č.120/3 

a pozemkové parcele č.116 a pozemkové parcele č.117/3 a pozemkové parcele č.117/1, vše 

v obci a katastrálním území Libotov za cenu 1 Kč. Dále podpisem bezúplatné smlouvy o 

věcném břemeni mezi obcí a majiteli zmíněných pozemků, a nakonec podpisem návrhu na 

vklad.  

 

 

 8.  Odpadové hospodářství 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s účastí na školení k odpadovému hospodářství a 

významnému zatížení obcí v legislativě i v zajištění sběru a svozu odpadů. Obec bude nově 

nucena provést změnu obecní vyhlášky k odpadovému hospodářství. Obec bude přehodnocovat 

i systém výběru plateb od občanů za svoz odpadů. Nově budou poplatky vybírány se zpětnou 

platností za odvoz odpadu v předchozím kalendářním období. Starosta obce navrhl hlasování 

schválit poplatek za systém obecního hospodářství za odkládání odpadu nastavit na poplatníka. 

 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo poplatek za systém obecního hospodářství za 

odkládání odpadu nastavit na poplatníka. 

 

 

      9.  Dotace na rekonstrukci hřiště 

Starosta obce seznámil zastupitele s posledními aktualitami v otázkách získání dotačního titulu 

na rekonstrukci objektu kabin a hřiště. Jediné řešení se nabízí v dotačním titulu Národní 

sportovní agentury. Starosta navrhl schválit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kabin a 

zavlažování hřiště a pověřit starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Artendr, která poskytla 

nejnižší nabídkovou cenu na zpracování žádosti v hodnotě 30 000 Kč + 1% z případné částky 

přiznané dotace.  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  
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Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kabin a 

zavlažování hřiště a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Artendr, která zpracuje 

žádost o dotaci. 

      10.  Pronájem hřiště FC Libotov z.s. 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem pronájmu fotbalového hřiště Libotov 

za částku 1,- Kč na období 10 let  klubu FC Libotov z.s. Záměr č. 1/2021 o pronájmu areálu 

hřiště na pozemcích p. č. 63, 74/9 a st. 129  v k. ú. 683388 Libotov byl vyvěšen na UD 

28.8.2021 a sejmut 15.9.2021. 

Starosta navrhl hlasováním schválit tento návrh a pověřit starostu podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo pronájem fotbalového hřiště Libotov FC Libotov 

z.s. za částku 1,- Kč na období 10 let a pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 

 

      11.  Akce podzim 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem pořádání akcí 

Den mužů 18.09.2021 

Rozsvícení vánočního stromu 04.12.2021 

 

      12.  Žádost Dakonie 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s žádostí Diakonie o finanční příspěvek na 

provozní potřeby. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 2 000,- Kč. 

 

 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo  částku 2 000,- Kč jako příspěvek pro Diakonii 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem darovací smlouvy s Diakonií 

ČCE - středisko v Dvoře Králové nad Labem IČ: 43462162 na dar v hodnotě 2000 Kč. 

 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy s 

Diakonií ČCE - středisko v Dvoře Králové nad Labem IČ: 43462162 na dar v hodnotě 2000 

Kč. 

 

      13. Vysílače firmy Telkom 

Starosta obce navrhl schválit bezúplatný pronájem střech na obecních budovách na umístění 

vysílačů bezdrátového internetu firmy Telkom. Firma na oplátku poskytne bezplatný internet 

do obecních budov – OU a fotbalové kabiny a také bezdrátový internet (Wi-Fi) v areálu 
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fotbalového hřiště. Vysílače se nachází na budově na p. č. st. 125 a na p. č. st. 63, na budově 

čp. 80 (OÚ). Záměr č. 2/2021 o pronájmu prostoru střech na pozemcích p. č. st. 125 a st. 63  

v k. ú. 683388 Libotov byl vyvěšen na UD 28.8.2021 a sejmut 15.9.2021. 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo pronájem střech budov na p. č. st. 125 a st. 63 

v k. ú. 683388 Libotov na dobu neurčitou, za poskytnutí bezplatného internetu na předem 

určené lokality a pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

       

  

 

      

Výpis usnesení ZO Libotov 03/2021 ze dne 16.09.2021 
                  
1/3   Zastupitelstvo obce Libotov schválilo 7 hlasy p. Luďka Hlavu a p. Petra Lebedinského 

ověřovateli zápisu. 

 

2/3   Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

3/3    Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního ZO 

Libotov č. 3/2021. 

 

4/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo částku 5 500,- Kč jako příspěvek MŠ Libotov na 

zajištění a organizaci kurzu plavání dětí v Hořicích. 

 

5/3 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy mezi p. Jiřičkou a Obcí Libotov 

k podpisu kupní smlouvy na prodloužení vodovodu umístěném na pozemkové parcele č.120/3 

a pozemkové parcele č.116 a pozemkové parcele č.117/3 a pozemkové parcele č.117/1, vše 

v obci a katastrálním území Libotov za cenu 1 Kč. Dále podpisem bezúplatné smlouvy o 

věcném břemeni mezi obcí a majiteli zmíněných pozemků, a nakonec podpisem návrhu na 

vklad do KN. 

 

6/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo poplatek za systém obecního hospodářství za 

odkládání odpadu nastavit na poplatníka. 

 

7/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kabin a 

zavlažování hřiště a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Artendr, která zpracuje 

žádost o dotaci. 

 

8/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo pronájem fotbalového hřiště Libotov FC Libotov 

z.s. za částku 1,- Kč na období 10 let a pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

9/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem darovací smlouvy s 

Diakonií ČCE - středisko v Dvoře Králové nad Labem IČ: 43462162 na dar v hodnotě 2000 

Kč. 
 

10/3 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo pronájem střech budov na p. č. st. 125 a st. 63 

v k. ú. 683388 Libotov na dobu neurčitou, za poskytnutí bezplatného internetu na předem 

určené lokality a pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy. 
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Vypracoval: Vladimír Švába 

 

V  Libotově 22.9.2021 

          

 

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

         místostarosta obce            starosta obce 

 

Ověřovatelé zápisu:                   

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


