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Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728 993 219 

 

Zápis číslo 04 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 21.05.2018 
 

 

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

 

omluveni: Vladimír Švába 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 20:00 hod. za přítomnosti 6 členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele 

3. Schválení programu zastupitelstva 

4. Kontrola usnesení 

5. Dětský den v Libotově – organizace, balíčky, zajištění 

6. Dodatek smlouvy k prodeji pozemků 1291/1 a 1291/3 

7. Prodej pozemku 755/21, 755/22, 755/20, 143, 755/18 

8. Porucha na vodovodním řadu 

9. Prodloužení smlouvy o školských obvodech 

10. Oprava střechy MŠ 

11.  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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu zasedání obecního 

zastupitelstva. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Filipa Krause 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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 04/18 dne 21.05.2018 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 03/18 ze dne 

15.03.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5.  Dětský den v Libotově – organizace, balíčky, zajištění 
 

 

Starosta obce přednesl zastupitelům návrh organizace dětského dne. Řešilo se zajištění 

dostatečného počtu dobrovolníků na obsluhu občerstvení a jednotlivých atrakcí, nákup cen a 

termíny brigády na přípravu akce, která proběhne ve čtvrtek a pátek před akcí, vždy od 17 hod.   

 

Dále starosta navrhl zajištění dárkových balíčků pro 28 děti do 15 let s trvalým bydlištěm 

v obci. Částka na nákup jednoho balíčku byla navržena na 150 Kč. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy nákup balíčků pro děti do 15 let (28x) s trvalým bydlištěm 

v Libotově. Cena jednoho balíčku bude max. 150 Kč. 
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6. Dodatek smlouvy k prodeji pozemků 1291/1 a 1291/3 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem dodatku č.1 ke smlouvám č.lib 01/2018 

a lib 02/2018. Dodatek mění článek V. obou smluv, kdy kupní cena má být zaplacena do 10 dní 

podpisu smlouvy na ustanovení, že kupní cena bude zaplacena do 10 dní od zápisu změny 

vlastníka do KN.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č.1 ke smlouvám č.lib 01/2018 a lib 02/2018.  

 

 

7.  Prodej pozemků 755/21, 755/22, 755/20, 143, 755/18 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozdělením pozemku 755/9 na dílčí parcely dle 

GP č. 141-530/2017. K dělení došlo z důvodu dlouhodobého využívání částí tohoto pozemku 

soukromými osobami. Dle GP č. 141-530/2017 tak vzniknou nové parcely č. 755/21, 755/22, 

755/19, 755/20, 755/18 a k parcele 143 přibydou další části. 

Starosta navrhl schválit následující záměry prodeje pozemků: 

 

Záměr č. 3/2018 prodeje pozemku p. č. 755/21, ostatní plocha, o výměře 437 m2 a p.č. 755/22, 

ostatní plocha o výměře 33 m2, které vzniknou oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 

10001ve vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální 

cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

  

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 3/2018 prodeje pozemku p. č. 755/21, ostatní plocha, 

o výměře 437 m2 a p.č. 755/22, ostatní plocha o výměře 33 m2, které vzniknou oddělením z p. 

č. 755/9, evidované na LV 10001ve vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP 

č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

Záměr č. 4/2018 prodeje pozemku p. č. 143, ostatní plocha, o výměře 792 m2, který vznikne 

sloučením s částí parcely 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví obce Libotova – 

Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 4/2018 prodeje pozemku p. č. 143, ostatní plocha, o 

výměře 792 m2, který vznikne sloučením s částí parcely 755/9, evidované na LV 10001 ve 

vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 

m2 je 60 Kč.  

 

Záměr č. 5/2018 prodeje pozemku p. č. 755/20, ostatní plocha, o výměře 158, který vznikne 

oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 

544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 5/2018 prodeje pozemku p. č. 755/20, ostatní plocha, 

o výměře 158, který vznikne oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví 

obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč. 
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Záměr č. 6/2018 prodeje pozemku p. č. 755/18, ostatní plocha, o výměře 678, který vznikne 

oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 

544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 6/2018 prodeje pozemku p. č. 755/18, ostatní plocha, 

o výměře 678, který vznikne oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví 

obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč. 

 

 

8. Porucha vodovodního řadu 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se vývojem problémů s vodovodním řadem.  

Během jara 2018 byly objeveny 2 poruchy. Jedna v č.e. 4, kdy majitel nedostatečně zajistil 

přípojku proti zamrznutí a došlo k popraskání přípojky i vodoměru. Následně došlo k úniku cca 

5 m3 denně po dobu 50 asi dní – vše se projevilo na hlavním vodoměru v ATS.  

Druhá porucha byla na přípojce k parcele 922. Únik na první části vodovodu byl tak malý, že 

muselo několikrát dojít k hledání poruchy, která byla odhalena až pomocí natlakování 

vodovodu plynem. Celkové náklady budou ještě řešeny s majitelem přípojky a firmou Stavoka 

a.s., která vodovod realizovala. 

 

 

9. Prodloužení smlouvy o školských obvodech 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dodatkem č. 1 k dohodě č. ŠKS/DOHO-

2017/0733-D1, o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, kdy se tato 

smlouva prodlužuje o další rok do 29.09.2019 a navrhl tento dodatek hlasováním schválit. 

 

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

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo dodatek č. 1 k dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0733-D1, o 

vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, kdy se tato smlouva 

prodlužuje o další rok do 29.09.2019. 

 

 

10. Oprava střechy MŠ 

 

Starosta obce seznámil přítomné s negativním výsledkem žádosti o dotaci KHK na opravu 

střechy MŠ. I přesto je nutné střechu opravit, protože v létě projde MŠ rekonstrukcí a dojde 

k zateplení fasády. Při současném stavu střechy hrozí poškození nového zateplení. Starosta 

navrhl schválit realizaci opravy z rozpočtu obce, kdy celková cena rekonstrukce střechy bude 

cca 300 tis. Kč. Na příštích zasedáních dojde k výběru zhotovitele a schválení přesné částky.  

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy realizaci opravy střechy MŠ z rozpočtu obce, kdy celková cena 

rekonstrukce střechy bude cca 300 tis. Kč.  
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11. Různé 

a) Prodej stavebního dřeva   

Starosta seznámil zastupitele s možností prodeje dřeva na výstavbu srubu, jehož těžba by 

proběhla samotěžbou. Navrhl schválit cenu tohoto dřeva 1 300 Kč/m3. 

 

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

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo prodej dřeva na výstavbu srubu, jehož těžba by proběhla 

samotěžbou. Cenu tohoto dřeva 1 300 Kč/m3. 

 

b) Omítky MŠ 

Starosta upozornil zastupitele na nutnost opravy omítek především ve spodních patrech MŠ. 

Navrhuje schválit zadání opravy sanačních omítek na postižených místech firmě, která vyhrála 

výběrové řízení na zateplení MŠ.  

 

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

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo zadání opravy nových sanačních omítek na postižených 

místech MŠ firmě, která vyhrála výběrové řízení na zateplení MŠ.  
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 21.05.2018 
                  
4/1.      Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

4/2. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu. 

 

 

4/3. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 4/18 dne 21.05.2018 

 

 

4/4. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy nákup balíčků pro děti do 15 let (28x) s trvalým bydlištěm 

v Libotově. Cena jednoho balíčku bude max. 150 Kč. 

 

 

4/5.  Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy dodatek č.1 ke smlouvám č.lib 01/2018 a lib 02/2018.  

 

 

4/6. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 3/2018 prodeje pozemku p. č. 755/21, ostatní plocha, 

o výměře 437 m2 a p.č. 755/22, ostatní plocha o výměře 33 m2, které vzniknou oddělením z p. 

č. 755/9, evidované na LV 10001ve vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP 

č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč.  

 

 

4/7. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 4/2018 prodeje pozemku p. č. 143, ostatní plocha, o 

výměře 792 m2, který vznikne sloučením s částí parcely 755/9, evidované na LV 10001 ve 

vlastnictví obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 

m2 je 60 Kč. 

 

 

4/8. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 5/2018 prodeje pozemku p. č. 755/20, ostatní plocha, 

o výměře 158, který vznikne oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví 

obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč 

 

4/9. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy záměr č. 6/2018 prodeje pozemku p. č. 755/18, ostatní plocha, 

o výměře 678, který vznikne oddělením z p. č. 755/9, evidované na LV 10001 ve vlastnictví 

obce Libotova – Libotov 80, 544 01, dle GP č.141-530/2017. Minimální cena za 1 m2 je 60 Kč. 

 

4/10. Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo dodatek č. 1 k dohodě č. ŠKS/DOHO-2017/0733-D1, o 

vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, kdy se tato smlouva 

prodlužuje o další rok do 29.09.2019. 

 

4/11. Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy realizaci opravy střechy MŠ z rozpočtu obce, kdy celková cena 

rekonstrukce střechy bude cca 300 tis. Kč.  

 

4/12.  Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo prodej dřeva na výstavbu srubu, jehož těžba by proběhla 

samotěžbou. Cenu tohoto dřeva 1 300 Kč/m3. 

 



 7 

4/13.  Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo zadání opravy nových sanačních omítek na postižených 

místech MŠ firmě, která vyhrála výběrové řízení na zateplení MŠ.  

 

 

 

 

V  Libotově 21.05.2018 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

                       

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


