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Obec Libotov 2013 
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 499694152 
zsxa6xn 

 

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libotov ze dne 27. února 2013 
 

 

přítomní:   pan Otto Tasler, pan Mgr. Milan Frýba,  pan Luděk Hlava,  

                  pan Martin Hynek, pan Jaroslav Kubinec, pan Jan Macoun,  

                   

omluveni: pan Vladimír Švába 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno ve 20:20 hod. 

za přítomnosti šesti členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Kontrola usnesení 

4. Organizační zajištění setkání občanů v důchodovém věku. 

5. Projednání a schválení programu (divadlo) dětského dne. 

6. Projednání a schválení opravy střechy nad podiem. 

7. Informace o podání žádosti na VPP. 

     8.  Projednání a schválení záměru obnovy a opravy techniky na údržbu 

          zeleně. 

     9.  Projednání aktuální verze společných zařízení KPÚ Libotov 

    10. Informace o dotaci OPŽP – energetické úspory ve veřejných budovách.   

    11.  Různé 

 
hlasování:  5 pro   0 proti  0 se zdrželo 

Program jednání byl schválen. 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jan Macoun a pan Martin  Hynek 

 

hlasování:  5 pro   0 proti  0 se zdrželo 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 
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2. Volba zapisovatele 

 

Starosta obce navrhl zapisovatele:  Mgr. Milan Frýba 

 

hlasování:  5 pro   0 proti  0 se zdrželo 

Zapisovatel byl schválen.  

 

3. Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.1.2013 

 

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení 

byla splněna bezezbytku. 

  

Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 30.1.2013  na vědomí. 

 

4. Organizační zajištění setkání občanů v důchodovém věku. 

    

Starosta seznámil ZO, s rozesláním pozvánek pro důchodce.  Občerstvení bylo objednáno v obvyklém 

rozsahu.     

 

Program:  přivítání 

       vystoupení dětí z Mateřské školy Libotov 

       volná zábava 

 

Pan Jaroslav Kubinec se dostavil na schůzi 18,17 hodin 

 

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a nemělo námitek. 

 

5. Projednání a schválení programu (divadlo) dětského dne. 

 

Starosta obce navrhl, aby v rámci programu dětského dne bylo schváleno: 

a) Objednání divadelního představení za cca 5 000,-- Kč 

b) Zakoupení a darování balíčků s ovocem  za 150,-- Kč dětem do 15 let věku. Věk bude počítán k 

1.6.2013. Trvalý pobyt dítěte v Libotově je další podmínkou. Zakoupení a rozvoz balíčků 

provede pan Luděk Hlava. 

 

hlasování: 6 pro   0 proti  0 se zdrželo  

Návrh byl schválen. 

 

Nabídka vyhlídkového letu, který navrhoval Aeroklub jako součást Dětského dne, pro děti 

s příspěvkem 200,-- Kč na dítě od obce bude projednána na příštím zasedání, a to po upřesnění ze 

strany aeroklubu. Zastupitelstvo rovněž stanoví podmínky: věk dítěte, podíl částky od rodičů a další. 

Jako součást dětského dne vyhlídkové lety nebyly schváleny z důvodů bezpečnosti a z důvodu nutnosti 

přesunu z hřiště na letiště, což by celkově narušilo program. 

 

6. Projednání a schválení opravy střechy nad podiem. 

 

Bylo navrženo opravit střechu bez podpěr nad podiem na hřišti kopané. Starosta obce na příští 

jednání zastupitelstva předloží cenové nabídky na realizaci této opravy.   

 

hlasování: 6 pro   0 proti  0 se zdrželo 

návrh byl schválen 
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7. Informace o podání žádosti na VPP 

 
Starosta informoval zastupitelstvo obce, že obec podala žádost o příspěvek na vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na úřad práce, a to na 

tři pracovní místa. 

  

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

8.  Projednání a schválení záměru obnovy a opravy techniky na údržbu zeleně 

  

Starosta informoval zastupitelstvo obce o zastaralé technice na sečení zelených ploch obce, zejména 

hřišť a navrhl, aby byl zakoupen nový traktůrek. Zároveň navrhl, aby předložením návrhů na 

zakoupení traktoru a cenových nabídek, byla pověřena „výběrová komise“ ve složení: Luděk Hlava, 

Martin Hynek a Jaroslav Kubinec. 

 

hlasování: 6 pro   proti 0  0 se zdrželo 

návrhy byly schváleny 

 

9.  Projednání aktuální verze společných zařízení KPÚ Libotov 

 

Projednání aktuální verze společných zařízení KPÚ Libotov. Pan Luděk Hlava předseda sboru 

zástupců seznámil ZO s plánovanou úpravou, která bude vypadat takto: 

 

 Jedná  se o čtyři asfaltové cesty 5 metrů šíře. Povolená rychlost je 40 km/h 

 

I. Od vjezdu Karsit Agro a.s. směrem  k hasičárně - směr až ke Karbanovým zadem pod privátní cestou od 

horizontu, bude končit u lesa na kamenech. 

 

II. Od ,,Valšáku „ k rybníku ke ,,Křížku,“ až za vpust . Konec cesty před   Černým lesem 

 

III. Od Řeháků v Malém Libotově, přesně mezi Řehákovýmí a Veselými až rovně přibližně  směr podél 

sloupů až na hranici Libotov Zálesí, Doubravice. 

 

IV. Od křižovatky, kde stál v minulosti kontejner ( Malý Libotov) okolo Adrlových až po okraj pole – na 

cestu Šubrťák ( Baudyš  štráse ) 

 

Zastupitelstvo vzalo předložené informace na vědomí a nemělo proti nim námitek. 
 
10. Informace o dotaci OPŽP – energetické úspory ve veřejných budovách.   

 

Starosta obce informoval zastupitele o dotačních programech na zateplení veřejných budov. 

Zastupitelstvo pověřilo starostu získáním bližších informací a zejména k informování se u společností, 

které se zabývají podáváním těchto žádostí, stran finanční náročnosti zpracování žádosti o dotaci. 

 

11.  Různé 

 

11.1. Převod lesních pozemků 

Starosta obce informoval zastupitele, že do majetku obce byly převedeny níže uvedené lesní pozemky, 

které byly historickým majetkem obce: 

  p. p. č. 251/1   výměra 64617 m
2   

   251/2      2042 m
2
 

    252      6017 m
2 
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                        681      1340 m

2
 

   385            1 09190 m
2   

   
396               25815 m

2
 

   431               63153 m
2
 

   434                      5920 m
2
 

                                    619                      7628 m
2
 

                                    621       8265 m
2
 

                                    703                      1158 m
2
 

                                    826/2                 19056 m
2
 

                                    815/2                   5532 m
2 

  

Celkem                                              319 733 m
2
 

 

Poslední dvě parcely se nacházejí k. ú. Dubenec ostatní jsou v k. ú. Libotov 

Souhlasné prohlášení s převodem podepsal za obec starosta a za Lesy ČR lesní správce Ing. Jiří Dunda 

dne 22.2.2013. Tímto obec ušetří finanční prostředky za soudní výdaje. Nyní již čekáme na zápis 

do Katastru nemovitosti. 

 

Zastupitelstvo vzalo tuto milou informaci na vědomí 

 

11.2. Akce FC Libotov ke 40. výročí založení:  

 

Předseda FC Libotov Mgr. Filip Kraus informoval zastupitelstvo o připravovaných oslavách a zároveň 

přednesl žádosti o pomoc a podporu: a)  finanční  

                                                                       b) elektřina 

                                                                      c) reklama 

 

K bodu a) - zastupitelstvo obce již svým usnesením navýšilo částku v daru pro FC Libotov pro rok 

2013 o 5000,-- Kč na žáky. Celkový dar tedy činil 15 000,-- Kč. 

Zastupitelstvo se zavázalo, že bude dále FC Libotov podporovat, má zájem, aby se v Libotově kopaná 

udržela. I nadále se bude starat o celý areál, sečení, energie, revize. 

 

K bodu b) - zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s VČE o provizorní přípojce na oslavu.V případě 

neúspěchu se bude finančně podílet na zapůjčených elektrocentrálách. 

 

K bodu c) - zastupitelstvo schválilo využití ploch na hřišti, které budou nabídnuty k reklamě na jeden 

rok sponzorům FC Libotov. 

 

Zastupitelstvo obce na základě výše popsaného jednání hlasovalo o návrhu, aby byla podpořena akce 

FC Libotov ke 40. výročí založení, a to zajištěním dočasné přípojky el. energie a nabídnutím 

reklamních ploch na jeden rok sponzorům FC Libotov. 

 

hlasování: 6 pro   proti 0  0 se zdrželo 

návrh byl schválen 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 
 

 

 

2/1 Zastupitelstvo obce pěti hlasy zvolilo ověřovateli zápisu pana Jana Macouna  a pana Martina  

 Hynka. Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Milan Frýba. 

 

2/2  Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na schválení programu na setkání důchodců 

 

2/3    Zastupitelstvo obce se šesti hlasy  usneslo na schválení objednání divadelního představení na 

 dětský den za cca Kč 5 000,--.  

 

2/ 4    Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na zakoupení a darování balíčků s ovocem  za 150,-- 

 Kč dětem do 15 let věku, a to u příležitosti dne dětí. Věk bude počítán k 1.6.2013. Trvalý pobyt 

 dítěte v Libotově je další podmínkou. Zakoupení a rozvoz balíčků provede pan Luděk Hlava. 

            

2/5   Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, že bude opravena střecha bez podpěr nad 

 podiem na hřišti kopané. Starosta obce na příští jednání zastupitelstva předloží cenové nabídky 

 na realizaci této opravy.   

 

2/6 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, aby byl zakoupen nový traktůrek na údržbu 

 veřejné zeleně. Zároveň se zastupitelstvo usneslo na tom, aby předložením návrhů na 

 zakoupení traktoru a cenových nabídek, byla pověřena „výběrová komise“ ve složení: Luděk 

 Hlava, Martin Hynek a Jaroslav Kubinec. 

 

2/7 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, aby byla podpořena akce FC Libotov ke 40. 

 výročí založení, a to zajištěním dočasné přípojky el. energie a nabídnutím reklamních ploch na 

 jeden rok sponzorům FC Libotov. 

 

V Libotově  27.2. 2013 

 

   

 

 

         Mgr. Milan Frýba                            OttoTasler 

         místostarosta obce            starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Macoun           ............................................ 

                                     

 Martin Hynek                …....................................... 


