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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 2 ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libotov ze dne 21.06.2021  
 

 

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 19.15 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva. 

 

 

 

Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Schválení programu zastupitelstva 

4. Kontrola usnesení 

5. Závěrečný účet MŠ za rok 2020 a účetní závěrka 

6. Znak a vlajka obce 

7. Žádost ZŠ Dubenec 

8. Cena dřeva 

9. Rozpočtová opatření 

10.  Veřejný internet 

11.  Plán rozvoje sportu 

12.  Komunitní energetika 

13.  Různé 

a) retenční nádrž proti přívalovému dešti 

b) dotační žádosti na opravy sportovního areálu 

c) dárkové balíčky důchodci 
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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 Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu 

 

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

              Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy p. Milana Řeháka 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 02/2021 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 02/2021. 

 

4.  Kontrola usnesení 

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov č.01/21 ze 

dne 07.04.2021 a provedl kontrolu usnesení. 

 

 

5.  Závěrečný účet MŠ za rok 2020 a účetní závěrka 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem MŠ Libotov za rok 2020 a 

s kontrolou hospodaření za rok 2020, kde nebyla zjištěna žádná chyba. Nevyužitá finanční 

částka 13 622,- Kč byla převedena do rezervního fondu školy. 

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

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo závěrečný účet MŠ Libotov za rok 2020. 

Zároveň schválilo účetní závěrku. Částka 13 622,- Kč byla převedena do rezervního fondu. 

 

  6.  Znak a vlajka obce 

 

Starosta představil zastupitelům finální návrh znaku a vlajky obce a navrhl je hlasováním 

schválit.  

 

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

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo návrh znaku a vlajky k příloze žádosti o 

udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce. 
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 7.  Žádost ZŠ Dubenec 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí Základní školy Dubenec. 

Obec obdržela žádost o finanční podporu školy. Tyto prostředky budou využity na nákup 

sportovního vybavení školy. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 15 000,- Kč jako 

finanční příspěvek ZŠ Dubenec 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo částku 15 000,- Kč jako finanční dar ZŠ Dubenec a pověřilo 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

 

 

 8.  Cena dřeva 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací na trhu se dřevem kde prodejní 

cena opracovaného dřeva všeobecně roste. Diskutována byla prodejní cena zásob dřeva obce. 

Navrženo bylo navýšit prodejní cenu od 01.07.2021 : 

Prkna hraněná 6 500,- Kč za 1m3 

Prkna nehraněná 5 000,- Kč za 1m3 

Fošny hraněné 8 000,- Kč za 1m3 

Fošny nehraněné 7 000,- Kč 1m3  

 

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

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo navýšení prodejní ceny prken hraněných 6500,- 

Kč/1m3; prken nehraněných 5000,- Kč/1m3; fošny hraněné 8000,- Kč/1m3; fošny nehraněné  

7000,- Kč/1m3 s účinností od 01.07.2021. 

 

 

      9.  Rozpočtová opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními 3-7, týkající se dotace na 

projektovou dokumentaci poldru. 

 Zastupitelstvo vzalo tato opatření na vědomí. 

      10.  Veřejný internet 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizační změnou v realizaci veřejně wifi sítě 

v lokalitě sportovního areálu obce Libotov. V realizaci bylo odstoupeno od využití dotačního 

titulu k financování výstavby. Dodavatel se zavázal síť vybudovat a provozovat ji zdarma pro 

obec a její občany. Starosta obce navrhl hlasováním schválit revokaci rozhodnutí ze dne 

16.12.2019 o přijetí dotace 15000,- eur z programu WIFI4EU. 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.  
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Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy revokovalo rozhodnutí přijetí dotace 15000,- eur 

z programu WIFII4EU.  

 

 

 

      11.  Plán rozvoje sportu v obci Libotov 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností vypracování Plánu rozvoje sportu obce 

Libotov. Během široké diskuze byly navrhovány jednotlivé prvky rozvoje sportovních aktivit 

v obci Libotov. Starosta obce navrhl hlasováním schválit Plán rozvoje sportu obce Libotov. 

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

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo  Plán rozvoje sportu obce Libotov. 

      12.  Komunitní energetika 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s informacemi získanými na zasedání 

mikroregionu Hustířanka od MAS Královéhradecko. Záměrem je nabídnout obcím zajištění a 

vybudování energetických prvků jako jsou fotovoltaické střešní elektrárny apod. Starosta 

navrhl hlasováním schválit zájem obce Libotov o zapojení se do těchto aktivit. 

 

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

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo  zapojení obce Libotov do projektu komunitní 

energetiky. 

 

 

      13.  Nové webové stránky obce 

  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se spuštěním nových webových stránek obce 

Libotov. Stránky www.libotov.cz nesou moderní IT prvky a splňují všechny legislativní 

parametry. Drobné položky se stále ještě finalizují. 

 

 

     14.   Svoz biologického odpadu 

 

Svozová firma obci oznámila ukončení bezplatného svozového období biologického odpadu. 

Na svozové místo byl vrácen druhý kontejner. Očekáváme finanční nabídku pro svoz odpadu. 

Další cenové nabídky na svoz biologicky rozložitelného odpadu budou řešeny i u dalších 

okolních firem.  

 

     15.  Různé 

 Ochranná protierozní hráz  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuální situací ve vybudování ochranné 

protierozní hrázi nad pozemkem pana Taslera a pana Baboráka. Pro vypracování projektové 

dokumentace k této hrázi byly osloveny tři firmy zabývající se vodohospodářskými stavbami. 

Jeden z projektových inženýrů vyslovil podnět o nedostatečném prostoru pro záchyt vody 

přívalových dešťů. Z tohoto důvodu bude vypracována studie proveditelnosti a funkčnosti 

ochranné protierozní hráze. Finanční náklady na vypracování studie bude možné následně 

využít v dotačním titulu jako uznatelný náklad. 

 

 

           Dotační žádosti na opravu sportovního areálu  

http://www.libotov.cz/
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Alokovaná finanční částka dotačního titulu k rekonstrukci sportovních areálů a hřišť byla ve 

velmi krátké době vyčerpána a obec Libotov na dotace nedosáhla. Rekonstrukce kabin 

fotbalového hřiště a oploceného hřiště tak bude odsunuta a dále bude vyvíjena maximální snaha 

o získání dotační podpory na tyto rekonstrukce. 

 

 

   Dárkové balíčky pro občany k životnímu jubileu 65+ 

Dále byly zastupiteli diskutovány návštěvy oslavenců v obci. Z důvodu epidemiologické 

situace nemohly tyto návštěvy za posledních cca 1,5 roku probíhat.  

Bylo dohodnuto, že i nadále budou oslavenci dostávat věcné dary avšak v budoucnu už bude 

probíhat pouze předání darů, bez návštěv zastupitelů na oslavách.  
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Výpis usnesení ZO Libotov 02/2021 ze dne 21.06.2021 
                  
1/2   Zastupitelstvo obce Libotov schválilo 7 hlasy p. Milana Řeháka a p. Petra Lebedinského 

ověřovateli zápisu. 

 

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

 

3/2    Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního ZO 

Libotov č. 2/2021. 

 

4/2  Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo závěrečný účet MŠ Libotov za rok 

2020.Zároveňschválilo účetní závěrku. Částka 13 622,- Kč byla převedena do rezervního 

fondu. 

 

5/2       Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo návrh znaku a vlajky k příloze žádosti o udělení 

komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce. 

 

 

6/2   Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo částku 15 000,- Kč jako finanční příspěvek ZŠ 

Dubenec a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy. 

 

 

7/2  Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo navýšení prodejní ceny prken hraněných 6500,- 

Kč/1m3; prken nehraněných 5000,- Kč/1m3; fošny hraněné 8000,- Kč/1m3; fošny nehraněné  

7000,- Kč/1m3 s účinností od 01.07.2021 

 

8/2   Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy revokovalo rozhodnutí přijetí dotace 15000,- eur 

z programu WIFII4EU ze dne 16.12.2019. 

 

9/2 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo Plán rozvoje sportu obce Libotov. 

 

10/2 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo zapojení obce Libotov do projektu komunitní 

energetiky. 

 
 

Vypracoval: Vladimír Švába 

 

V Libotově  
 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

Ověřovatelé zápisu:                   

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


