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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 01 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 18.01.2018 
 

 

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

Vladimír Švába 

 

omluveni: 0 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 19:10 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. Záměr prodeje pozemků 

6. Umístění požárních nádrží 

7. Kulturně-společenské akce Libotov 

8. Obecní kontejnery na odpad 

9.  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 01/18 dne 18.01.2018 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 07/17 ze dne 

18.12.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5.  Záměr prodeje pozemků 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem prodeje pozemku p.č. 1291/1 o 

celkové výměře 1651 m2. Starosta obce navrhl hlasováním schválit záměr č. 01/18 o prodeji 

pozemku p.č. 1291/1. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 01/18 o prodeji pozemku p.č. 1291/1. 

 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem prodeje pozemku p.č. 1293/1 o 

celkové výměře 1499 m2. Starosta obce navrhl hlasováním schválit záměr č. 02/18 o prodeji 

pozemku p.č. 1291/3. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 02/18 o prodeji pozemku p.č. 1291/3. 
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6.  Umístění velkoobjemových nádrží na vodu 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem umístění velkoobjemových nádrží na 

požární vodu. Nádrže je nutné umístit s ohledem na aktuální zástavbu obce a doporučení HZS 

pro oblasti s nevyhovujícím dosahem požární vody. První z nádrží bude umístěna v dosahu 

Malého Libotova a to u odbočky z hlavní silnice Libotov – Dvůr Králové, co nejblíže Libotovu. 

Druhá nádrž bude umístěna v blízkosti sportovního areálu. Obě nádrže budou zakopány pod 

povrchem země. Na umístění nádrží bude vypracován společný projekt pro stavební povolení. 

 

 

7. Kulturně-společenské akce Libotov 2018 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhy termínů na konání akcí: 

 

Setkání důchodců obce Libotov 03.03.2018 

 

MDŽ 10.03.2018 

 

Pálení čarodějnic v Libotově 30.04.2018 

 

Volejbalový turnaj obce Libotov 19.05.2018             

 

Dětský den Libotov + Koncert kapely Netřesk 02.06.2018  

 

Soutěž SDH Libotov + večerní disco 16.06.2018  

 

Fotbalový turnaj obce Libotov + večerní zábava 07.07.2018   

 

Rocková noc Libotov 28.07.2018 a 01.09.2018 

 

Den obce Libotov 15.09.2018 

 

Den mužů obce Libotov 22.09.2018 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 1.12.2018 

 

 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční příspěvky pro zajištění organizace MDŽ 

v částce 5 000,- Kč; pro nákup pohárů pro volejbalový turnaj v částce 1 500,- Kč, pro nákup 

věcných cen účastníkům volejbalového turnaje v částce 2 000,- Kč; pro nákup pohárů 

účastníkům soutěže SDH Libotov v částce 3 000,- Kč; pro nákup pohárů účastníkům 

fotbalového turnaje v částce 3 000,- Kč; částku 5 000,- Kč pro zajištění akce den mužů 

Libotova. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvky pro zajištění organizace MDŽ v částce 

5 000,- Kč; pro nákup pohárů pro volejbalový turnaj v částce 1 500,- Kč, pro nákup věcných 

cen účastníkům volejbalového turnaje v částce 2 000,- Kč; pro nákup pohárů účastníkům 

soutěže SDH Libotov v částce 3 000,- Kč; pro nákup pohárů účastníkům fotbalového turnaje 

v částce 3 000,- Kč; částku 5 000,- Kč pro zajištění akce den mužů Libotova. 
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8. Obecní kontejnery na odpad 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem dvou starých velkoobjemových 

kontejnerů na odpad, které jsou uloženy v objektu bývalého zemědělského družstva. Jeden 

kontejner bude využit pro ukládání trávy u fotbalového hřiště. Druhý kontejner je ve špatném 

technickém stavu a bude možné jej odvézt do železného šrotu. Starosta obce navrhl hlasováním 

schválit dar kontejneru spolku FC Libotov k likvidaci formou sběru starého železa. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy dar kontejneru spolku SDH Libotov k likvidaci formou sběru 

starého železa. 

 

9. Různé 

a) Pokuta za pozdní odevzdání vyúčtování dotace na dětské hřiště 

V roce 2017 byla obci udělena pokuta ve výši 8 109 Kč +1 071(penále) za pozdní 

odevzdání závěrečného vyúčtování dotace na dětské hřiště (o 27 dní). Starosta tak 

pozdním odevzdáním způsobil škodu obci ve výši 9 180 Kč. Bylo navrženo, aby 

starosta tuto škodu obci uhradil.  

 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy vymáhání škody ve výši 9 180 Kč po starostovi obce.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 1.  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 ve výši 

47 981 Kč a navrhl ho hlasováním schválit 

 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2018 ve výši 47 981 Kč.  
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 18.01.2018 
                  
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 1/18 dne 18.01.2018 

 

 

1/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 01/18 o prodeji pozemku p.č. 1291/1. 

 

 

1/5.  Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č. 02/18 o prodeji pozemku p.č. 1291/3. 

 

 

1/6. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy finanční příspěvky pro zajištění organizace MDŽ v částce 

5 000,- Kč; pro nákup pohárů pro volejbalový turnaj v částce 1 500,- Kč, pro nákup věcných 

cen účastníkům volejbalového turnaje v částce 2 000,- Kč; pro nákup pohárů účastníkům 

soutěže SDH Libotov v částce 3 000,- Kč; pro nákup pohárů účastníkům fotbalového turnaje 

v částce 3 000,- Kč; částku 5 000,- Kč pro zajištění akce den mužů Libotova. 

 

 

1/7. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy dar kontejneru spolku SDH Libotov k likvidaci formou sběru 

starého železa. 

 

1/8. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy vymáhání škody ve výši 9 180 Kč po starostovi obce.  

 

 

1/9 Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2018 ve výši 47 981 Kč.  

 

 

 

 

V  Libotově 18.01.2018 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

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


