
 1 

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 1 ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libotov ze dne 25.03.2019 
 

 

přítomní:  Tasler Otto, Řehák Milan, Kraus Filip, Lebedinský Petr, Hynek Martin, Švába Vladimír, 

Luděk Hlava  

                   

 

omluveni: 0 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno v 19.45 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

  

1.  Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2.  Schválení programu zastupitelstva  

3.  Kontrola usnesení  

4.  Smlouvy (Flígl, DAS)  

5.  Převzetí rybníku a poldru od SPÚ  

6.  Akce na rok 2019  

7.  Rozpočtová opatření 

8.  Žádost odkupu části pozemku 

9. Dlažba u hřiště 

10. Různé  
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1. 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. 

 

 

2. 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 01/19 dne 25.03.2019 

 

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 08/18 ze dne 

20.12.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

 

4. Smlouvy 

  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánovanou výstavbou rodinného domu p. Filipa 

Flígla na pozemku naproti fotbalovému hřišti. Přívod elektrické energie je plánován zemním 

vedením a přes pozemek ve vlastnictví Obce Libotov. Obec Libotov byla z výše uvedeného 

důvodu požádána o souhlas a uznání věcného břemene vedení přívodu elektrické energie. 

Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce k podpisu smlouvy č. IV-12-2017765 – 1 

Libotov – knn p.č.921 pro RD ,,Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvou o právu převést stavbu uzavřené mezi Obcí Libotov, 

Libotov 80 a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8. 

 

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

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem smlouvy č. IV-12-

2017765 – 1 Libotov – knn p.č.921 pro RD ,,Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu převést stavbu uzavřené mezi Obcí 

Libotov, Libotov 80 a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8. 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou nabídkou společnosti DAS. Na 

poskytnutí právních služeb pro obec, starostu a členy zastupitelstva obce v částce paušálních 

plateb cca 12 000,- Kč/rok. Starosta obce navrhl hlasováním schválit přijetí nabídky na 

právnické a poradenské služby. 
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Hlasování: pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdrželo se 1 hlas. 

Zastupitelstvo 6 hlasy odmítlo přijetí nabídky na právnické a poradenské služby společnosti 

DAS dle obdržené nabídky. 

 

 

5. Převzetí rybníku a poldru od SPÚ  

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s hodnocením provedení prací revitalizace rybníku 

v obci Libotov. Informoval o potřebě převzetí takto rekultivovaného rybníka a vybudovaného 

zasakovacího průlehu/poldru, který byl vystavěn v rámci koncepce a projektu Státním 

pozemkový úřadem v severní části nad obcí Libotov. Celkové náklady na opravu/obnovu  

rybníka činí 1 000 849 ,- Kč. Celkové náklady na výstavbu zasakovacího průlehu/poldru činí 

1 096 146 ,- Kč. 

V rámci převzetí ukončení a převzetí projektu vznikají obci povinnosti pečovat o vysázenou 

zeleň a nově nabytý majetek. Ze smlouvy také vyplývá i povinnost 5ti leté udržitelnosti 

projektu v rámci dotačního čerpání prostředků na opravy. 

K této problematice vznesl připomínku pan Tasler a to k povinnosti údržby a péče o trasu 

přítoku do rybníku, celý jeho vodní tok a vlastní pramen Libotovského potoka. 

  

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

Zastupitelstvo 6 hlasy odsouhlasilo převzetí rybníka v obci Libotov po provedených 

revitalizačních opatřeních a vystavěného zasakovacího průlehu. 

 

  

6. Akce na rok 2019  

  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem konání jednotlivých kulturně-

společenských akcí a jejich termíny. 

Den žen termín konání 09.03.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit pro potřeby 

zajištění občerstvení a zábavného programu částku 5 000,- Kč  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro zajištění občerstvení a kulturního 

programu Dne žen Obce Libotova. 

 

 Pálení čarodějnic termín konání 30.04.2019; 

 

Volejbalový turnaj termín konání 18.05.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 

3 000,- Kč pro nákup pohárů a 2 000 na nákup věcných darů účastníkům turnaje. 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 3 000,- Kč pro nákup pohárů a 2 000 na nákup věcných 

darů účastníkům volejbalového turnaje.  

 

Dětský den + večerní zábava termín konání 01.06.2019  

 Akce Zachraňte život Matějovi 01.06.2019 – součást akce Dětský den Libotov 

 

 

 

Soutěž SDH Libotov termín konání 15.06.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit 

částku 5 000,- Kč na nákup pohárů, medailí a věcných darů účastníkům hasičské soutěže SDH 

o pohár starosty obce Libotova.  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 
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Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro nákup pohárů, medailí a věcných darů 

účastníkům hasičské soutěže SDH o pohár starosty obce Libotova. 

 

Fotbalový turnaj termín konání 22.06.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 

3 000,- Kč pro nákup pohárů, medailí a věcných darů účastníkům fotbalového turnaje.  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 3 000,- Kč pro nákup pohárů, medailí a věcných darů 

účastníkům fotbalového turnaje. 

 

 

Rocková noc termín konání 29.06.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit pronájem 

areálu pro konání akce Rocková noc za částku 3 000,- Kč  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pronájem areálu pro konání akce Rocková noc za částku 

3 000,- Kč.  

 

 Den Obce Libotov termín konání 07.09.2019 

 

Den mužů termín konání 28.09.2019, starosta obce navrhl hlasováním schválit pro potřeby 

zajištění občerstvení a zábavného programu částku 5 000,- Kč.  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro zajištění občerstvení a kulturního 

programu Dne mužů Obce Libotova. 

 

 Rozsvícení vánočního stromu termín konání 30.11.2019  

 

  

Balíčky pro děti k dětskému dni, starosta obce seznámil přítomné zastupitele s tradiční 

formou podpory dětí obce Libotova při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí. Obec Libotov 

k této příležitosti zajistí dárkové balíčky pro každé dítě do 18 let věku s trvalým pobytem 

v obci Libotov. V diskuzi mezi zastupiteli byla řešena maximální částka za 1 dárkový balíček. 

Diskutovány byly částky 150,- Kč nebo 200,- Kč za jeden balíček. Starosta obce navrhl 

hlasováním schválit částku 150,- Kč / 1 balíček. 

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

Zastupitelstvo schválilo 4 hlasy částku 150,- Kč za 1 dárkový balíček pro děti obce Libotova. 

 

7. Rozpočtová opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 1.2.2019. 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

8. Žádost odkupu části pozemku 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí manželů Janečkových o 

odkoupení pozemku před vjezdem do garáže a dvora před jejich rodinným domem č.p. 36. Před 

vlastním prodejem konkrétní části pozemku je nutné provést jeho vyčlenění z ostatních 

pozemků a následně je možné vyhlásit záměr prodeje tohoto pozemku. Starosta obce navrhl 

hlasováním schválit zajištění geodetických prací a úkonů na vyčlenění pozemku. Cena za 

provedení vyměření a rozdělení bude zahrnuta do prodejní částky. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zajištění geodetických prací a úkonů na vyčlenění pozemku 

v prostoru před garáží a vjezdem do dvora rodinného domu manželů Janečkových č.p. 36. 
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9. Dlažba u hřiště 

Starosta informoval o možnostech technologického provedení pokládky dlažby u hřiště. 

Úvodní návrh není dle odborníků velmi kvalitní a je vhodné s ohledem na trvanlivost podloží 

přidat další podkladovou vrstvu. V diskuzi i s přítomnými občany Libotova bylo více možností 

řešení stavebních prací pokládky dlažby v pergole: pokládku dlažby vč. okolních stavebních 

prací zadat celou odborné společnosti, zde však převládl názor o vyšší finanční náročnosti pro 

obec; provedení dle uvedené nabídky a okolní stavební práce (přípravné a ukončovací) provést 

svépomocí; veškeré stavební práce provést svépomocí. V rozhodovacích krocích k zajištění 

stavebních prací bylo nutné zvážit finanční náročnost, časovou zátěž při zajištění prací 

svépomocí i kvalitu provedených prací stavební firmou. Náklady dle cenové nabídky na 

provedení kompletní přípravy podloží pod pokládku dlažby, její vlastní umístění/položení a 

vytvoření obrubníků kolem dlažby činí 38 750,- Kč. Starosta navrhl hlasováním schválit zadání 

stavebních prací dle nabídky pana Petra Dubického. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy provedení kompletní přípravy podloží pod pokládku dlažby,   

vlastní umístění/položení a vytvoření obrubníků kolem dlažby za částku 38 750,- Kč dle cenové 

nabídky firmou pana Petra Dubického. 

  

 

10. Různé 

  

a) Pan Holeček v diskuzi otevřel problematiku pouličního veřejného osvětlení, které se zdá 

být v určitých místech obce poddimenzované a v nočních hodinách občanům nenabízí 

potřebné osvětlení přístupových cest k nemovitostem. Zastupitelstvo obce eviduje 

problematiku veřejného osvětlení. Současné finanční možnosti obce nedovolují zásadní 

řešení. Veřejné osvětlení je nutné řešit jako komplexní systém. Čeká se na výsledek žádosti 

o dotaci na KHK.  

b) Při kontrole hospodaření za rok 2018 bylo zjištěno, že zastupitelům byla vyplacena mzda za 

celý měsíc říjen, přestože jejich funkční období zaniklo dnem voleb a znovu vzniklo po 

ustavujícím zasedání. Mzda bude tedy v následujících měsících těmto zastupitelům 

zkrácena. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

c) Dále bylo při kontrole hospodaření za rok 2018 zjištěno, že v minulém roce nebyla 

zastupitelům předložena rozpočtová opatření č. 10 a 11. Starosta tato opatření zastupitelům 

předložil a zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 25.03.2019 
                  
1/1.      Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovateli zápisu Milana 

Řeháka a Petra Lebedinského 

1/2. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce 

Libotov č.1/2019 

1/3. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem smlouvy č. IV-12-

2017765 – 1 Libotov – knn p.č.921 pro RD ,,Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu převést stavbu uzavřené mezi Obcí 

Libotov, Libotov 80 a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8. 

1/4. Zastupitelstvo 6 hlasy odmítlo přijetí nabídky na právnické a poradenské služby společnosti 

DAS dle obdržené nabídky. 

1/5. Zastupitelstvo 6 hlasy odsouhlasilo převzetí rybníka v obci Libotov po provedených 

revitalizačních opatřeních a vystavěného zasakovacího průlehu. 

1/6. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro zajištění občerstvení a kulturního 

programu Dne žen Obce Libotova. 

1/7. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 3 000,- Kč pro nákup pohárů a 2 000 Kč na nákup 

věcných darů účastníkům volejbalového turnaje. 

1/8. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro nákup pohárů, medailí a věcných darů 

účastníkům hasičské soutěže SDH o pohár starosty obce Libotova. 

1/9. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 3 000,- Kč pro nákup pohárů, medailí a věcných darů 

účastníkům fotbalového turnaje. 

1/10. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pronájem areálu pro konání akce Rocková noc za částku 

3 000,- Kč.  

1/11. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 5 000,- Kč pro zajištění občerstvení a kulturního 

programu Dne mužů Obce Libotova. 

1/12. Zastupitelstvo schválilo 4 hlasy částku 150,- Kč za 1 dárkový balíček pro děti obce Libotova. 

1/13. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy zajištění geodetických prací a úkonů na vyčlenění pozemku 

v prostoru před garáží a vjezdem do dvora rodinného domu manželů Janečkových č.p. 36. 

1/14. Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy provedení kompletní přípravy podloží pod pokládku dlažby,   

vlastní umístění/položení a vytvoření obrubníků kolem dlažby za částku 38 750,- Kč dle cenové 

nabídky firmou pana Petra Dubického. 

 

V  Libotově 25.03.2019 
 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

                                     Řehák Milan 

 

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

                       Lebedinský Petr 



 7 

 


