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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 03 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 05.06.2017 
 

 

přítomní:  Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Řehák Milan, Hlava Luděk, Lebedinský Petr, 

Vladimír Švába 

 

omluveni: 0 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:10 hodin a ukončeno ve 19:30 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

1. Zahájení  

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3. Schválení programu  

4. Kontrola usnesení 

5. Závěrečný účet obce a zpráva o kontrole hospodaření 

6.      Přesun zisku hospodaření MŠ Libotov 

7.      Výběrové řízení na zateplení MŠ Libotov 

8.      Pronájem pozemků p.č. 940 o výměře 4 748 m2 

9.      Den dětí 10.6.2017 

10.      Den seniorů DSO Hustířanka 

11.      Rozdělení pozemku 755/9 

           12.      Různé 
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1. Zahájení 

 

Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele, konstatoval, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné 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 pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

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 pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

3. Schválení programu zasedání ZO Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání obecního zastupitelstva 

Libotov 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 3/17 dne 15.05.2017 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 2/17 ze dne 

15.05.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5. Závěrečný účet obce a zpráva o kontrole hospodaření 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2016.  

Starosta obce navrhl schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením. 

Kontrolní komise shledala dva neodstraněné nedostatky: 

Zastupitelstvo obce dne 22.12.2015 schválilo schodkový rozpočet i přesto, že schodek 

rozpočtu v době schvalování neměl smluvně zajištěn. Smlouva o úvěru byla s dodavatelem 

uzavřena až 23.8.2016. Celý schodek rozpočtu nebylo možné pokrýt ani do výše zůstatku na 

běžném účtu, který k 31.12.2016 činil 2 863 865,64 Kč. 

Obec Libotov vedla již v době sestavování rozpočtu jednání o zajištění úvěru pro potřeby 

zajištění financování. Tento administrativní chybný krok si zastupitelstvo obce uvědomuje. 

V případech obdobné situace v následných obdobích bude řešen s finančním jištěním již 

v období sestavování finančního rozpočtu obce. 

Nápravné opatření: V současné době již nejsme schopni napravit. Schodek rozpočtu byl 

pokryt smlouvou o úvěru ze dne 28.8.2016. Další případné schodky rozpočtu již nebudou 

schvalovány bez předem známého pokrytí tohoto schodku.  
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Účetní jednotka neuskutečnila žádné rozpočtové opatření i přesto, že návrh na změny 

měla zpracovány a zastupitelstvo obce schválilo starostovi určitou pravomoc k provádění 

rozpočtových opatření v prosinci 2014. 

Nápravné opatření Tuto chybu již nejsme schopni napravit. Následující rozpočtová 

opatření budou probíhat dle platných právních předpisů - Zákon č. 250/2000 Sb., § 16 odst. 2. 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2016 spolu s nápravnými opatřeními a s 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením. 

 

6. Přesun zisku hospodaření MŠ Libotov 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se ziskem hospodaření MŠ Libotov za rok 2016. K 

31. 12. 2016 hospodařila MŠ Libotov se ziskem 25.217,11 Kč. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit přesun zisku MŠ Libotov ve výši 25.217,11 Kč do 

rezervního finančního fondu MŠ Libotov. 

 

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

 

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přesun zisku MŠ Libotov ve výši 25.217,11 Kč do rezervního 

finančního fondu MŠ Libotov. 

 
7. Výběrové řízení na zateplení MŠ Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěry komise pro hodnocení nabídek 

k realizaci projektu zateplení objektu MŠ Libotov. Komise obdržela celkem dvě nabídky, které 

byly shodně kalkulovány nad rámec finančního limitu. Z těchto důvodů bylo výběrové řízení 

zrušeno. Zastupitelstvo obce se bude i nadále pokoušet zajistit realizaci projektu i s podporou 

dotačních titulů na rok 2018. 

 
8. Pronájem pozemků p.č. 940 o výměře 4 748 m2 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přijetím nabídky od p.Černého na pronájem 

pozemku p.č. 940 v k.ú.Libotov 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit pověření starosty obce k podpisu smlouvy s Ing. Jiřím 

Černým, Benátky 17, Smiřice, 503 03 o pronájmu pozemku č.940 o výměře 4748 m2 v k.ú. 

Libotov za částku 3000 Kč,- za 1ha a 1 rok a to v trvání smlouvy do doby zahájení 

pozemkových úprav katastru Libotov. 

 

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

 

Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s Ing. Jiřím Černým, 

Benátky 17, Smiřice, 503 03 o pronájmu pozemku č.940 o výměře 4748 m2 v k.ú. Libotov za 

částku 3000 Kč,- za 1ha a 1 rok a to v trvání smlouvy do doby zahájení pozemkových úprav 

katastru Libotov. 
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9. Den dětí 10.6.2017 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou organizačního zajištění všech atrakcí a 

obslužných míst Dětského dne Libotov 2017. V diskuzi bylo řešeno zajištění občerstvení, 

pečení koláčů a nákup potravin. 

 

 

10.  Den seniorů DSO Hustířanka 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizací setkání občanů seniorů Mikroregionu 

Hustířanka, které se uskuteční dne  09.07.207 v Lanžově.  

Starosta obce navrhl hlasováním schválit příspěvek všem účastníkům seniorů obce Libotov v 

částce 160,- Kč/osobu  vstupného a dopravné společným autobusovým spojem.  

 

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

 

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy příspěvek všem účastníkům seniorů obce Libotov v částce 

160,- Kč/osobu  vstupného a dopravné společným autobusovým spojem. 

 

11.  Rozdělení pozemku 755/9 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem p. Kasala k rozdělení resp.odkoupení 

pozemku v sousedství jeho nemovitosti. Sousedící obecní pozemek je v rozlehlém výměru 

s rozsahem až k dalším několika nemovitostem. Před prodejem by bylo nutné provést rozdělení 

pozemku. Tento administrativní krok generuje finanční náklady. Náklady na rozdělení 

pozemku by obec požadovala uhradit od kupujícího. Dále by bylo účtováno cca 60 Kč/m2 

kupovaného pozemku. Dále bude řešeno až po jednání s p.Kasalem. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 05.06.2017 
                  
3/1.      Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

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

 

3/3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 3/17 dne 05.06.2017 

 

3/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Libotov za uplynulý kalendářní rok 2016 spolu s nápravnými opatřeními a s 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením. 

 

3/5. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přesun zisku MŠ Libotov ve výši 25.217,11 Kč do rezervního 

finančního fondu MŠ Libotov. 

 

3/6. Zastupitelstvo obce 7 hlasy pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s Ing. Jiřím Černým, 

Benátky 17, Smiřice, 503 03 o pronájmu pozemku č.940 o výměře 4748 m2 v k.ú. Libotov za 

částku 3000 Kč,- za 1ha a 1 rok a to v trvání smlouvy do doby zahájení pozemkových úprav 

katastru Libotov. 

 

3/7. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy příspěvek všem účastníkům seniorů obce Libotov v částce 

160,- Kč/osobu  vstupného a dopravné společným autobusovým spojem. 

 

 

 

 

V  Libotově 05.06.2017 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                           ............................................                           

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


