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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 05 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 14.09.2017 
 

 

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 v 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. Finanční rezerva na obnovu vodovodu Libotov 

6. Věcná břemena na přípojky vodovodu Libotov 

7. Přístřešek na hřišti 

8. Rozsvěcení vánočního stromu a den mužů 

9. Rozdělení pozemků p.č. 1291 a p.č. 755/9 

10. Výsadba stromů v parku 

11. Zpráva finančního výboru 

12.  Rozpočtové opatření č. 2 

13. 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 5/17 dne 14.09.2017 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 4/17 ze dne 

10.08.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5. Finanční rezerva na obnovu vodovodu Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou definování a shromažďování patřičného 

finančního obnosu pro údržbu a obnovu vodovodu Libotov. V diskuzi byla řešena částka 

dislokovaná pro tyto. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 30 000,- Kč k ukládání 

na potřeby obnovy vodovodu Libotov. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 30 000,- Kč k ukládání pro potřeby obnovy vodovodu 

Libotov. 

 

6. Věcná břemena k vodovodním přípojkám 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností zanesení věcného břemene na pozemky 

s vodovodními přípojkami. Toto břemeno je nutné pro případné potřeby přístupu poruchy 

přípojky, odečtů vody, kontrol a apod. Problematika bude dále řešena. 
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7. Přístřešek na hřišti 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stále rostoucí potřebou zvýšení skladovací 

kapacity u areálu fotbalového hřiště a sportovního prostředí. S nárustem počtu různých 

pomůcek, zařízení a stanů jsou dosavadní sklepní prostory již zcela naplněny. V diskuzi pak 

bylo za nejvhodnější řešení vybráno zakoupení plechové garáže v rozměrech 7m x 7m. Garáž 

resp. plechový sklad bude umístěn pod břehem hřiště na jižní straně budovy fotbalových šaten. 

V krátké době bude připraven terén pro uložení a bude nutné prořezat stromy.Starosta obce 

navrhl hlasováním schválit částku 50 000,- Kč pro nákup plechové garáže a realizaci 

potřebných úprav.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 50 000,- Kč pro nákup plechové garáže a realizaci 

potřebných úprav.  

 

8. Rozsvěcení vánočního stromu a den mužů 

 

Dne 23.09.2017 se uskuteční pravidelná kulturní akce ,,den mužů“. Starosta obce rozešle 

podrobné informace všem občanům ke konání společenského setkání. V pořádání a organizaci 

akce je velikou komplikací špatná předpověď počasí. 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s organizací pravidelné akce Rozsvěcení 

vánočního stromu Libotov. Starosta obce navrhl nakoupit další prvky světelných řetězů pro 

osvícení větších ploch a stromů v parku obce.  Starosta obce navrhl hlasováním schválit nákup 

světelných řetězů v částce do 10 000 ,- Kč. 

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 2 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy nákup světelných řetězů v částce do 10 000 ,- Kč. 

 

9.  Rozdělení pozemku p.č. 1291 a 755/9 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou rozdělení pozemků p.č. 1291 z důvodu 

vytvoření možného prodejního celku a pozemku p.č. 755/9 pro potřeby narovnání užívání 

obecních pozemků. Starosta obce navrhl hlasováním schválit rozdělení pozemků p.č. 1291 a 

755/9.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozdělení pozemků p.č. 1291 a 755/9.  

 

10.  Výsadba stromů v parku 

 

Starosta obce přednesl podnět k doplnění okrasných dřevin v parku na návsi obce. V poslední 

době došle ke ztrátě některých starých stromů v parku a je tedy vhodné počty opět doplnit. Jako 

nejvhodnější se jeví zajištění stříbrného smrku a thůjí. 

 

11. Zpráva finančního výboru 

Předseda finančního výboru pan Hlava Luděk, seznámil přítomné zastupitele obce se Zápisem 

z jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze dne 14. září 2017, na kterém 
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Finanční výbor řešil hospodaření obce do 31. srpna 2017, rozpočtová opatření navržená 

starostou obce v celkovém objemu 250 000 Kč, která navrhl starosta obce v souladu s 

pověřením zastupitelstva a která nemají vliv na plánovaný schodek rozpočtu obce.  

Zastupitelstvo vzalo zprávy o jednání Finančního výboru zastupitelstva Obce Libotov ze 

dne 14. září 2017 na vědomí. 

12. Rozpočtové opatření č. 2 

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2. v celkové 

výši 125 000 Kč na straně příjmů a 125 000 Kč na straně výdajů a navrhl jeho schválení.   

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

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 2 v celkové výši 125 000 Kč na straně 

příjmů a 125 000 Kč na straně výdajů. 

13. Různé 

a) Starosta obce vznesl námitku, že na schůzi zastupitelstva č. 3, dne 5.6.2017, v bodě č. 5 

byla společně se závěrečným účtem obce schválena i účetní závěrka a rozdělení 

výsledku hospodaření. Omylem se však tato informace nedostala do zápisu. Navrhl tedy 

schválit účetní závěrku za rok 2016 a uložit převedení výsledku hospodaření v plné výši 

zisku 824 127,24 Kč z účtu 431 na účet 432. 

 

 

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

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku za rok 2016 a uložilo převedení výsledku 

hospodaření v plné výši zisku 824 127,24 Kč z účtu 431 na účet 432. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 14.09.2017 
                  
5/1.      Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

5/2. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

 

5/3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 5/17 dne 14.09.2017 

 

 

5/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 30 000,- Kč k ukládání pro potřeby obnovy vodovodu 

Libotov. 

 

5/5. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 50 000,- Kč pro nákup plechové garáže a realizaci 

potřebných úprav.  
 

 

5/6. Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy nákup světelných řetězů v částce do 10 000 ,- Kč. 

 

 

5/7. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozdělení pozemků p.č. 1291 a 755/9.  

 

 

5/9. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 2 v celkové výši 125 000 Kč na straně 

příjmů a 125 000 Kč na straně výdajů. 
 

 

5/10 Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku za rok 2016 a uložilo převedení výsledku 

hospodaření v plné výši zisku 824 127,24 Kč z účtu 431 na účet 432. 

 
 

 

V  Libotově 14.09.2017 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

 

 

                       

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


