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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 06 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 27.11.2017 
 

 

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

Vladimír Švába 

 

omluveni: 0 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hodin a ukončeno ve 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. Zabezpečení objektu MŠ Libotov 

6. Rozpočet na rok 2018 

7. Znak obce Libotov 

8. Nabídka firmy Karsit na odkup areálu bývalého ZD Libotov 

9. Nákup tiskárny pro OÚ Libotov 

10. Rozpočtové opatření č. 3 

11. Různé: 

  a) těžba dřeva 

  b) nádoby na použitý kuchyňský olej 

  c) příspěvek obce dětem 

  d) rozsvěcení vánočního stromu 

  e) zásobní nádrž na vodu 
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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 6/17 dne 27.11.2017 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 5/17 ze dne 

14.09.2017 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

5.  Zabezpečení objektu MŠ Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou zajištění zabezpečovacího vstupního 

systému objektu MŠ Libotov. Celkové náklady na zajištění nového čipového systému jsou 

vyčísleny na 78 000,- Kč za celý systém a 1 500 ,- Kč za vlastní zámek dveří. Starosta obce 

navrhl hlasováním schválit částku 40 000,- Kč z rezervního fondu MŠ Libotov na realizaci 

systému zabezpečení vstupu objektu MŠ Libotov. Částka 40 000,- Kč bude zajištěna 

z dotačního programu Ministerstva školství ČR.  

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 40 000,- Kč z rezervního fondu MŠ Libotov na realizaci 

systému zabezpečení vstupu objektu MŠ Libotov. 

 

 

6.        Návrh finančního rozpočtu obce pro rok 2018 

 



 3 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem finančního rozpočtu obce Libotov pro 

hospodaření v období roku 2018. 

7.       Znak obce Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností zajištění vytvoření obecního znaku a 

obecní vlajky. Náklady na vytvoření návrhu a schvalovací procedury se pohybují v rovinách od 

10 990 ,- Kč. K této ceně je nutné připočítat i náklady na vlastní výrobu vlajky a znaku. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit záměr zadání vytvoření návrhu vlajky obce a znaku 

obce. 

 

Hlasování: pro 3 hlasy, proti 2 hlasů, zdrželo se 2 hlasů. 

Zastupitelstvo 4 hlasy neschválilo záměr zadání vytvoření návrhu obecní vlajky a znaku včetně 

schvalovacího procesu. 

 

 

8.       Nabídka firmy Karsit na prodej areálu bývalého ZD Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženým návrhem firmy Karsit Agro a 

z vlastnictví manželů Řípových k prodeji areálu bývalého zemědělského družstva v Libotově. 

Nabídka k odkupu do vlastnictví obce je v celkové částce 4 000 000,- Kč. Starosta obce dále 

informoval o předpokládaných nákladech na demolici a rekultivaci celého areálu. V diskuzi 

byly řešeny návrhy k dalšímu možnému využití celého areálu ve prospěch dalšího rozvoje 

obce.  

Závěrem všeobecné diskuze bylo stanovisko k zájmu o získání pozemku pro obec Libotov. 

Částka 200,- Kč/m2 je v tuto chvíli velmi vysoká. Pro další jednání a snadnější rozhodovací 

proces bude vhodné zajistit vypracování odborného odhadu ceny nemovitosti. Starosta obce 

zajistí cenovou nabídku k vypracování finačního odhadu nemovitosti. V areálu bývalého 

družstva Libotov se nacházejí i pozemky jiných vlastníků. Starosta obce ověří jejich záměr 

k prodeji těchto pozemků obci Libotov a za jakých obchodních podmínek.  

 

 

9.       Nákup tiskárny pro OÚ Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou nákupu nové multifunkční tiskárny 

(scanner, kopírka, fax). Nová zařízení se pohybují v kalkulacích 4 000,- až 8 000,- Kč. Starosta 

obce navrhl hlasováním schválit částku 10 000,- Kč k nákupu multifunkčního zařízení 

(tiskárna, fax, kopírka). 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 10 000,- Kč k nákupu multifunkčního zařízení (tiskárna, 

fax, kopírka). 

 

10. Rozpočtové opatření č. 3 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3 v celkové 

výši 305 467 Kč na straně příjmů a 305 467 Kč na straně výdajů a navrhl jeho schválení.   

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 
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Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 3 v celkové výši 305 467 Kč na straně 

příjmů a 305 467 Kč na straně výdajů. 

 

 

Různé: 

11.      Těžba dřeva 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s lesním hospodařením v prodeji vytěženého dřeva 

v celkové částce 214 000 ,- Kč. 

 

12.       Nádoby na použitý kuchyňský olej 

 

Tento týden byly doručeny k užívání nádoby na sběr kuchyňského oleje, olejového odpadu. 

Nádoby budou rozmístěny k využívání sběru odpadů v obci Libotov. 

Červené kontejnery budou umístěny u  provozního objektu obce Libotov (býv. knihovna) 

 

13.       Příspěvek obce pro děti Libotova 

 

Starosta obce připomněl zavedenou tradici v finančním příspěvku obce Libotova dětem do 18ti 

let věku. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 500 ,- Kč každému trvale žijícímu 

dítěti v obci Libotov. V evidenci obyvatel je 31 dětí do 18ti let věku. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 500 ,- Kč každému trvale žijícímu dítěti v obci Libotov. 

 

 

14.       Rozsvěcení vánočního stromu 

Starosta obce seznámil s programem při rozsvěcení vánočního stromu Libotov, které se 

uskuteční 02.12.2017 od 16:00 hodin v parku na návsi obce. V programu je zajištěno 

vystoupení dětí z MŠ Libotov, soutěž o nejlepší ozdoby stromu od obyvatel obce. Pro nejlepší 

výtvory jsou připraveny ceny. V diskuzi pak byly projednány detailní organizační prvky 

k občerstvení, přístřešků, posezení a vytápění stanů. 

 

 

15.       Nákup zásobní nádrže na vodu 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutností dodržení a tedy i zajištění vody pro 

potřeby hašení případného požáru ve vzdálenosti max. 600 m od nově vystavěných objektů 

k bydlení. Zásobník zajišťující dostatek vody pro úvodní zahájení likvidace požáru musí 

obsahovat alespoň 14 m3 vody. Starosta obce navrhla hlasováním schválit částku 30 000,- Kč 

pro nákup nádrže a částku 10 000,- Kč pro další náklady na dopravu a umístění pod povrch 

země. 

 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 30 000,- Kč pro nákup nádrže a částku 10 000,- Kč pro 

další náklady na dopravu a umístění pod povrch země. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27.11.2017 
                  
6/1.      Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

6/2. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

 

6/3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 6/17 dne 27.11.2017 

 

 

6/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 40 000,- Kč z rezervního fondu MŠ Libotov na realizaci 

systému zabezpečení vstupu objektu MŠ Libotov. 

 

 

6/5.  Zastupitelstvo 4 hlasy neschválilo záměr zadání vytvoření návrhu obecní vlajky a znaku včetně 

schvalovacího procesu. 

 

 

6/6. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 10 000,- Kč k nákupu multifunkčního zařízení (tiskárna, 

fax, kopírka). 

 

6/7 Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 3 v celkové výši 305 467 Kč na straně 

příjmů a 305 467 Kč na straně výdajů. 

6/8. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 500 ,- Kč každému trvale žijícímu dítěti v obci Libotov. 

 

 

6/9. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy částku 30 000,- Kč pro nákup nádrže a částku 10 000,- Kč pro 

další náklady na dopravu a umístění pod povrch země. 

 

 

 

V  Libotově 27.11.2017 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

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


