
Obec Libotov 2013

libotov 80,54401 Dvůr Králové nad Labem 01,

E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz

www.libotov.cl

II499694152

zsxa6xn

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 30. ledna 2013

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

pan Martin Hynek, , pan Jaroslav Kubinec, pan Vladimír Švába,

omluveni: pan Jan Macoun

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti šesti členů zastupitelstva a ukončeno ve

20,20 hod. za přítomnosti šesti členů zastupitelstva.

Starosta obce přednesl program jednání:
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Program:

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Volba zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Projednání a schválení programu a termínu setkání občanů v důchodovém

věku.

5. Projednání a schválení termínu konání dětského dne.
6. Projednání a schválení prodeje pozemků na LV 10001

p.č.97 a p.č.98/1 v k.ú. Libotov, podle záměru 1/2012.

7. Informace energetické štítky budov.
8. Projednání a schválení záměru č.1/2013 odprodat p.p.č. 159.

9. Projednání nového zákona č.173/2012 Sb. o přechodu majetku ČR

do majetku obcí.

10. Různé

hlasování: 6 pro O proti Ose zdrželo

1. Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Luděk Hlava a pan Jaroslav Kubinec.

hlasování: 6 pro O proti O se zdržel
Ověřovatelé zápisu byli schváleni

2. Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Mgr. Milan Frýba

hlasování: 6 pro O proti
Zapisovatel byl schválen.

O se zdrželo

3. Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 19.12. 2012
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Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna bezezbytku.

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí

4. Projednání a schválení programu a termínu setkání občanů v důchodovém věku.

Zastupitelstvo obce navrhlo termín 2. března 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Občerstvení v obvyklém rozsahu. Program zajistí děti z Mateřské školy, Libotov.

hlasováni: 6 pro O proti
Návrh byl schválen

5. Projednání a schválení termínu konání dětského dne.

Termín konáni dětského dne 1. června od 13:30hodin. Program a cena divadla bude projednána na
příští schůzi.

hlasování: 6 pro O proti
ávrh byl schválen

6. Projednání a schválení prodeje pozemků na LV 10001
p.č. 97 a p.č. 98/1 v k.ú. Libotov, podle záměru 1/2012.

Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků p. p. č. 97 a 98/1 v k. ú. Libotov. Záměr prodeje těchto
pozemků byl zveřejněn 5. prosince 2012.

Bylo navrženo, aby pozemky p. p. č. 97 a 98/1 v k. ú. Libotov byly prodány za kupní cenu 35 --1m2
(p.č. 97 889 m2 - cena 31 115,-- Kč; p.č. 98/1 579 m2 cena 20 265,-- Kč) tedy celkem za Kč 51 380,--
panu Petru Hynkovi. Uzavřením kupní smlouvy se pověřuje starosta obce.

hlasování: 6 pro O proti
Návrh byl schválen

7. Informace energetické štítky budov

Starosta seznámil zastupitelstvo s energetickými štítky budov. Zastupitelstvo se navrhlo, aby označení
budov energetickými štítky bylo provedeno až po získáni dotace na výměnu oken v budově mateřské
školy.

hlasováni: 6 pro O proti
ávrh byl schválen

O se zdržel

8. Projednání a schválení záměru č. 1/2013 odprodat p.p.č, 159.
tarosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o koupi zahrady, která se částečně nachází na p. p. č. 159 a

částečně na p. p. č. 755/1 Ov k. ú. Libotov.

Bylo navrženo provést nejprve zaměření uvedené zahrady a poté teprve zveřejnit vyvěsit zamer
prodeje. Zároveň bylo zastupitelstvem obce navrženo aby bylo provedeno i zaměření obecní
komunikace, která je postavena na pozemcích p. č. 755/10 st. p. č. 67 tak, aby byla řešena celá tato
oblast která svým skutečným stavem neodpovídá katastrálním mapám.

hlasováni: 6 pro Oproti
Návrh byl schválen

Ose zdržel
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9. Projednání nového zákona ě. 173/2012 Sb. o přechodu majetku ČR do majetku obcí.

Starosta obce seznámil ZO s žádostí, kterou podal na lesy ČR, o vypracováni a podpis souhlasného
prohlášení o převodu vlastnického práva k nemovitostem na Obec Libotov dle § 2a a zákona č.
172/1991 Sb. Jde pozemkové parcely p. č. 619, 621 385 396,431,434,703,251/2,251/1,252,681
v k. ú. Libotov a dále 826/2, 815/2 v k. ú. Dubenec. Jedná se o lesní porosty. Pokud nebudou Lesy ČR
akceptovat žádost, je obec povinna nejpozději do 3l.3.2013 uplatnit svůj návrh vůči katastrálnímu
úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu, v případě pokud vlastnické právo,
které na obec přešlo podle §1, §2 §2a, nebo 2b tohoto zákona, není dosud zapsáno v katastru
nemovitosti. V případě, kdy obec nesplni tuto svou povinnost, považuje se den 1.4.2013 za den
přechodu vlastnického práva na stát (ve znění zákona č. 173/2012 Sb.)

Bylo navrženo, aby bylo schváleno že obec podnikne příslušné kroky k převedení výše uvedených
pozemků do svého majetku a o případné zpracování a podání žaloby na určení vlastnictví k soudu bude
požádána advokátní kancelář Mgr. Pavla Střelečka.

hlasování: 6 pro O proti
ávrh byl schválen

O se zdržel

Dále starosta informoval přítomné, že byl též požádán Pozemkový fond ČR - nyní Státni pozemkový
úřad ČR o navrácení pozemků p. č. 557 a 922 v k. ú. Libotov. Obci bylo doručeno vyjádření k naší
žádosti o vypracování a podpis souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva kde nám bylo
sděleno, že jakmile bude stanovena organizační struktura Státního pozemkového úřadu ČR a bude
povoleno uzavírání dvoustranných aktů bude nám připraveno souhlasné prohlášení o přechodu
vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví Obce Libotov, tak aby byl uskutečněn přechod
vlastnického práva do 3l.3.2013.

Bylo navrženo, aby zastupitelstvo vyjádřilo souhlas navrácením pozemků p. č. 557 a 922 v k. ú.
Libotov do majetku obce.

hlasováni: 6 pro O proti
Návrh byl schválen

O se zdržel

10. Různé

10.1. Starosta navrhl zastupitelstvu, aby byla podána Úřadu práce ČR žádost o dotaci na veřejně
prospěšné práce, a to konkrétně na tři pracovníky, kteří by nastoupili od 1.4.2013.

hlasování: 6 pro O proti
ávrh byl schválen

O se zdrželo

10.2. Starosta podal informaci o těžbě dřeva v Černém lese. Těžba bude ukončena do konce měsíce
února.

Bylo navrženo aby po ukončení těžby mohli zájemci z řad občanů Libotova provést se souhlasem
starosty obce, kterého budou kontaktovat na Obecním úřadě, nebo na telefonu 728993219 dotěžbu
(úklid) větví v prostoru těžby dřevin. Termin úklidu větví byl stanoven od 1.3.2013 do 30.4.2013.

hlasování: 6 pro O proti
Návrh byl schválen

o se zdrželo
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10.3. za projednalo zápis finančního výboru ze dne 29. ledna 2013, informace o hospodaření obce
do 31.12.2012 a údaje o rozpočtových opatřeních č. 11/2012, 1212012 a 13/2012, která schválil
starosta obce.

Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. ledna 2013
1/1 Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo program veřejného zasedání dne 30. ledna 2013.

1/2 Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo ověřovatele zápisu: pana Luďka Hlavu a pana
Jaroslava Kubince.

1/3 Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo zapisovatele: Mgr. Milana Frýbu.

1/4 Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo termín setkání důchodců: 2.3.2013 od 14:00 hodin a
pověřuje starostu dojednáním vystoupení dětí z Mateřské školy Libotov na této akci.

1/5 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy schválilo termin konání dětského dne v Libotově:
1.6.2013 od 13:30 hodin.

1/6 Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo, aby pozemky p. p. Č. 97 a 98/1 v k. Ú. Libotov byly
prodány za kupní cenu 35,--/m2 (p.č. 97 889 m2 - cena 31 115,-- Kč; p.č. 98/1 579 m2 cena
20265 -- Kč) tedy celkem za Kč 51 380 -- panu Petru Hynkovi. Uzavřením kupní smlouvy se
pověřuje starosta obce.

1/7 Zastupitelstvo se šesti hlasy usneslo, aby označení budov energetickými štítky bylo
provedeno až po získání dotace na výměnu oken v budově mateřské školy.

1/8 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na provedení zaměření zahrady, která se částečně
nachází na p. p. Č. 159 a částečně na p. p. Č. 755/1 O v k. Ú. Libotov a na zaměření obecní
komunikace, která je postavena na pozemcích p. Č. 755/1 O st. p. Č. 67 tak, aby byla řešena celá
tato oblast, která svým skutečným stavem neodpovídá katastrálním mapám. Zveřejnění záměru
prodeje zahrady bude projednáno po jejím zaměření.

1/9 Zastupitelstvo obce se Ve ti hlasy usneslo na tom, že obec podnikne příslušné kroky
k převedení pozemků p. Č. 619 621,385 396,431 434,703 251/2 251/1,252 681 v k. Ú.
Libotov a dále 826/2, 815/2 v k. Ú. Dubenec do majetku obce Libotov a o případné zpracování
a podání žaloby na určení vlastnictví k soudu bude požádána advokátní kancelář Mgr. Pavla
Střelečka.

1/10 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, aby byla podána Úřadu práce ČR žádost o
dotaci na veřejně prospěšné práce, a to konkrétně na tři pracovníky kteří by nastoupili od
1.4.2013. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se pověřuje starosta obce.

1/11 Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na tom, aby po ukončení těžby dřeva v Černém lese
mohli zájemci z řad občanů Libotova provést se souhlasem starosty obce, kterého budou
kontaktovat na Obecním úřadě, nebo na telefonu 728993219, dotěžbu (úklid) větví v prostoru
těžby dřevin. Termín úklidu větví byl stanoven od 1.3.2013 do 30.4.2013.

1/12 Zastupitelstvo obce šesti hlasy souhlasí s navrácením pozemků p. Č. 557 a 922 v k. Ú. Libotov
do majetku obce.

V Libotově 30. ledna 2013

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: pan Jaroslav Kubinec

pan Luděk Hlava
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