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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 02 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 15.05.2017 
 

 

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

 

omluveni:  

 

Jednání bylo zahájeno v 18:30 hodin a ukončeno ve 19:00 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.         Výběrové řízení na zateplení MŠ Libotov 

6. Školské obvody 

7. Příspěvek na defibrilátor obci Doubravice 
8. Pronájem pozemků p.č. 940 o výměře 4 748 m2 

9. Linka bezpečí 

10. Balíčky ke dni dětí 

11. Zabezpečení objektu Mateřské školy Libotov 
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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 2/17 dne 15.05.2017 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 1/17 ze dne 

27.02.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5.         Výběrové řízení na zateplení MŠ Libotov 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktuálním stavem výběrového řízení na 

dodavatele záměru stavby ,,Zateplení MŠ Libotov“. Celkové náklady činí 2,6 mil Kč. Celková 

výše finančního podpory získané z dotačního fondu je 40% z celkových uznatelných nákladů. 

Starosta obce navrhl složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení Mgr.Filip 

Kraus, Martin Hynek, Otto Tasler. Do pozice náhradníků byli navrženi Petr Lebedinský, Milan 

Řehák a Miroslav Lebedinský. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy složení hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k akci 

,,Zateplení objektu MŠ Libotov“ ve složení Mgr. Filip Kraus, Martin Hynek, Otto Tasler. Do 

pozice náhradníků byli navrženi Petr Lebedinský, Milan Řehák a Miroslav Lebedinský 
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6. Školské obvody 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností závazného dodržení systému tzv. 

školských obvodů ve vztahu k návaznosti výuky dětí Mateřské školy Libotov v pokračování 

základního vzdělávání. Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy mezi obcí Dvůr 

Králové n/L a obcí Libotov o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, 

jejíž činnost vykonává ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové n/L, 54401 a MŠ 

Libotov.  

 

Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce Libotov podpisem dohody mezi obcí 

Dvůr Králové nad Labem se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 

01, zastoupenou Ing. Janem Jarolímem, starostou, IČO 00277819 a obcí Libotov se sídlem 

Libotov 80, 544 01, zastoupenou Mgr. Filipem Krausem, starostou o vytvoření společného 

školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Schulzovy sady, Školní 

1235, Dvůr Králové n/L, 54401 a MŠ Libotov, Libotov 11, 54401  

 

 

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

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce Libotov podpisem dohody mezi obcí Dvůr 

Králové nad Labem se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, 

zastoupenou Ing. Janem Jarolímem, starostou, IČO 00277819 a obcí Libotov se sídlem Libotov 

80, 544 01, zastoupenou Mgr. Filipem Krausem, starostou o vytvoření společného školského 

obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr 

Králové n/L, 54401 a MŠ Libotov, Libotov 11, 54401 

 

 

7. Příspěvek na defibrilátor obci Doubravice 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí obce Doubravice o finanční podporu k již 

zakoupenému automatizovanému defibrilátoru, který je využíván v systému tzv. first 

responderů ZZS KHK.  

Starosta obce na základě diskuze navrhl hlasováním schválit finanční příspěvek ve výši 2 000 ,- 

Kč na podporu nákupu AED. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvek ve výši 2 000 ,- Kč na podporu nákupu 

AED v obci Doubravice s použitím v jejím blízkém okolí. 

 

 

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

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdržením žádosti o pronájem pozemku č. 940 o 

výměře 4 748 m2 k sekání trávy a jejímu odvozu. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit záměr o pronájmu pozemku č. 940 s výměrou 4 748 

m2 k sečení a odvozu travního porostu. Podmínkou pronájmu pozemku je udržení shodného 

využití pozemku a pronájem bude časově omezen z důvodu realizace pozemkových úprav obce 

Libotov a Dubenec 

 

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



 4 

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 1/2017 o pronájmu pozemku č.940 s výměrou 4 748 

m2 k sečení a odvozu travního porostu. Podmínkou pronájmu pozemku je udržení shodného 

využití pozemku a pronájem bude časově omezen z důvodu realizace pozemkových úprav obce 

Libotov a Dubenec 

 

 

 

9. Linka bezpečí 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dopisem od sdružení ,,Linka bezpečí“ s žádostí o 

finanční podporu na provoz telefonické Linky bezpečí pro děti ve výši 2 000 ,- Kč. 

 

Hlasování: pro 0 hlasů, proti 4 hlasů, zdrželo se 3 hlasů. 

Zastupitelstvo neschválilo finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na provoz telefonické Linky 

bezpečí pro děti. 

 

 

10. Balíčky ke dni dětí 

 

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem nákupu balíčků pro 30 dětí z obce Libotov ke 

Dni dětí.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 30ks balíčků pro děti ke Dni dětí. 

 

 

11. Zabezpečení objektu Mateřské školy Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s požadavkem ředitelky MŠ Libotov a možností 

získání podpory formou dotace na zajištění zabezpečovacího systému objektu MŠ Libotov. 

Z možných systémů je nejlépe hodnocen systém využívající otisk prstu k umožnění vstupu do 

objektu. Snahou a možností je dotační podpora až ve výši 100% uznatelných nákladů. 

Žádost o přiznání dotace bude podána přímo subjektem MŠ Libotov. O dalším vývoji 

schvalování dotace bude starosta obce zastupitele informovat. 

 

 

 

12. Vyhláška k ochraně a údržbě zeleně 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s kladným stanoviskem MMR k vydání vyhlášky 

dle návrhu obce s podmínkou doplnění mapy s grafickým vymezením dotčeného území či 

pozemků. Místostarosta bude nadále komunikovat s MMR o další specifikaci vyhlášky. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 15.05.2017 
                  
1/1.      Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

1/2. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

 

1/3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 2/17 dne 15.05.2017 

 

 

1/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy složení hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k akci 

,,Zateplení objektu MŠ Libotov“ ve složení Mgr.Filip Kraus, Martin Hynek, Otto Tasler. Do 

pozice náhradníků byli navrženi Petr Lebedinský, Milan Řehák a Miroslav Lebedinský 

 

1/5. Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu obce Libotov podpisem dohody mezi obcí Dvůr 

Králové nad Labem se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, 

zastoupenou Ing. Janem Jarolímem, starostou, IČO 00277819 a obcí Libotov se sídlem Libotov 

80, 544 01, zastoupenou Mgr. Filipem Krausem, starostou o vytvoření společného školského 

obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr 

Králové n/L, 54401 a MŠ Libotov, Libotov 11, 54401 

 

 

1/6. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na podporu nákupu AED 

v obci Doubravice s použitím v jejím blízkém okolí. 

 

1/7. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č.1/2017 o pronájmu pozemku č. 940 s výměrou 4 748 

m2 k sečení a odvozu travního porostu. Podmínkou pronájmu pozemku je udržení shodného 

využití pozemku a pronájem bude časově omezen z důvodu realizace pozemkových úprav obce 

Libotov a Dubenec. 

 

 

1/8. Zastupitelstvo neschválilo finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na provoz telefonické Linky 

bezpečí pro děti. 

 

 

1/9. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy nákup 30 ks balíčků pro děti ke Dni dětí. 

 

V  Libotově 15.05.2017 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

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

                    

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


