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Obec Libotov 2013 
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 499694152 
zsxa6xn 

 

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 24. července 2013 
 

 

přítomní:   pan Otto Tasler,  pan Luděk Hlava,  pan Martin Hynek, pan Mgr. Milan Frýba                  

 

omluveni:  pan Jaroslav Kubinec, pan Jan Macoun, pan Vladimír Švába 

 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin za přítomnosti čtyř členů zastupitelstva a ukončeno v 

21:40 hod. za přítomnosti čtyř členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 
Program: 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Kontrola usnesení 

4. Projednání a schválení plánu společných zařízení, navržených při 

Pozemkových úpravách. 

5. Projednání a schválení paspartu místních komunikací. 

6. Schválení podaní žádosti o dotaci na zpracování prováděcí 

dokumentace na stavbu vodovodu.  

7. Stanovení výběrové komise na výběr dodavatele na zpracování 

prováděcí dokumentace stavby vodovodu. 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na stavbu vodovodu  

9. Schválení vypracování dokumentace na přípojky vodovodu. 

10.  Hospodaření obce 

11.  Projednání veřejnosprávní kontroly MTŚ 

12.  Rozpočet na opravu opěrné zdi u kaple 

13.  Oprava kanalizace u Mihulků. 

14.  Projednání a schválení oslavy dne obce Libotova 14. 9. 2013. 

15.  Různé 
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  hlasování:  4 pro   0 proti  0 se zdrželo 

Program jednání byl schválen. 

 

1.  Schválení ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Luděk Hlava a pan Martin Hynek 

 

 hlasování: 4 pro   proti 0  0 se zdrželo 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.  Volba zapisovatele 

 

Starosta obce navrhl zapisovatele:  Mgr. Milan Frýba 

 

 hlasování: 4  pro   proti 0  0 se zdrželo 

Zapisovatel byl schválen.  

 

3.  Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 12.6.2013 

 

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že 

usnesení byla splněna beze zbytku. 

  

Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 12.6.2013  na vědomí. 

 

4. Projednání a schválení plánu společných zařízení , navržených při pozemkových  

    úpravách. 

Ing. Procházka GEOŠRAFO   

Ing. Plecháč z Pozemkového úřadu  pobočka Trutnov seznámilli přítomné s plánem 

společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libotov 

Plán společných zařízení 

PRO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

v k.ú. Libotov 

schválil sbor zástupců 

Veškeré dokumenty: JSOU K NAHLÉDNUTÍ NA  OÚ LIBOTOV 

1.TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚVODNÍ ČÁST 

2.TECHNICKÁ ZPRÁVA – OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE  ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ 

3.TECHNICKÁ ZPRÁVA- PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ PRO OPCHRANU ZPF 

4.TECHNICKÁ ZPRÁVA – VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ 

5.TECHNICKÁ ZPRÁVA- OPATŘENÍ K OCHR. A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

6.PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ 

7.PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ 

8.SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ 

9.PROJEDNÁNÍ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.DOKLADY O PROJEDNÁNÍ  PSZ 

11.VÝKRESOVÁ ČÁST – GEOGRAFICKÉ PŘÍLOHY DOKUMENTACE PSZ 
 
 

Byl přednesen návrh, aby zastupitelstvo obce Libotov schválilo Plán společných 

zařízení pro komplexní pozemkové úpravy k. ú. Libotov. 
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           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

5. Projednání a schválení paspartu místních komunikací. 

 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s PASPARTEM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Vzhledem k důležitosti dokumentu bylo dohodnuto, že každý zastupitel si doma prostuduje 

dokument, předá dalšímu i s vlastními poznámkami a na příštím zastupitelstvu se 

PASPORTIZACE zformuluje pro potřeby mikroregionu Hustířanka. (bylo určeno pořadí 

zastupitelů). Na příštím jednání zastupitelstva se k projednání této záležitosti zastupitelstvo 

vrátí a zformuluje své stanovisko po potřeby Mikroregionu Hustířanka, který je zadavatelem 

realizace pasportu. 

   

 Martin Hynek 

 Ladislav Švába 

 Jaroslav Kubinec 

 Jan Macoun 

 Luďa Hlava 

 Milan Frýba 

 Otto Tasler  

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

 

6. Schválení podaní žádosti o dotaci na zpracování prováděcí dokumentace na  

stavbu vodovodu.  

 

Zastupitelstvo projednalo návrh na podání žádosti o dotaci na zpracování prováděcí 

dokumentace na stavbu vodovodu. Bez této prováděcí dokumentace stavby nelze realizovat 

výstavbu vodovodu, která se nyní opět stala aktuální, protože byl opětovně otevřen dotační 

program Ministerstva zemědělství ČR – podprogram 129 252 - podpora výstavby vodovodů 

za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Žádost o dotaci na zpracování prováděcí dokumentace na stavbu vodovodu bude podána 

prostřednictvím dotačního programu Královéhradeckého kraje "Rozvoj infrastruktury v 

oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel". 

 

Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na zpracování prováděcí dokumentace 

na stavbu vodovodu. K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram 129 252 

Podmínky pro zařazení akce do Programu. 

Do Programu mohou být zařazeny akce budované k účelu uvedené v odstavci 1čl. I. Těchto 

Pravidel, pokud se jedná o 

a) Výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu vč. Souvisejících vodárenských objektů 

v obcích do 1000 obyvatel (program 129 252) 

Podání na KÚ provede vybraná firma. 
           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 
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7.  Stanovení výběrové komise na výběr dodavatele na zpracování prováděcí 

dokumentace stavby vodovodu. 

 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE: 

Ve věci výběru dodavatele na zpracování prováděcí dokumentace stavby vodovodu 

byla navržena výběrová komise ve složení: 

Předseda: Mgr. Milan Frýba 

Člen:  Martin Hynek 

Člen:  Luděk Hlava 
 

 Vybere ze tří oslovených uchazečů. 

Oslovené firmy: 

PROIS a.s.   VIS-Vodohosp. inž. Služby s.r.o Šindlar, s.r.o. 

Veverkova 1343  Na Střezině 1079   Na Brně 372/2a 

50002 Hradec Králové 500 03 Hradec Králové  500 06 Hradec Králové 

Komise se sejde 7.srpna 2013 v 18,00hodin a na základě nabídek vybere transparentním 

způsobem dodavatele. 

 

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

 

 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na stavbu vodovodu  

Jelikož byl opětovně otevřen dotační program Ministerstva zemědělství ČR – podprogram 

129 252 - podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou, byl předložen návrh, aby zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na 

výstavbu vodovodního řadu v obci z tohoto programu. 

 

Žádost o dotaci nabídla zpracovat společnost PROIS, a. s. za Kč  5 000,--. 

 

U tohoto dotačního programu činí maximální uznatelné náklady Kč 70 000,-- bez DPH na 

obyvatele (počet obyvatel bude použit k 31.12.2012). Podpora Ministerstva zemědělství ČR je 

poskytována až do výše 70 % uznatelných nákladů s tím, že lze požádat i o poskytnutí dotace 

ve výši 10 % Královéhradecký kraj. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne s největší 

pravděpodobností příští rok. Předpokládané náklady na stavbu činí Kč 16 000 000,-- včetně 

DPH. Obec aktuálně plátcem DPH není, avšak v souvislosti s touto investicí bude zváženo 

dobrovolné plátcovství. Za těchto okolností je zřejmé, že bez dotace nebude možné stavbu 

vodovodu realizovat. 

 

 

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 
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Na příštím jednání zastupitelstva bude ještě projednáno, zda bude realizována výstavba 

vodovodu do části obce Malý Libotov, která je finančně náročná a značně zvyšuje 

ekvivalentní náklady na jednoho obyvatele. Zvážena bude i možnost realizovat výstavbu 

vodovodu jako jeden celek, nebo její rozložení do více etap.  

 

 

9. Schválení vypracování dokumentace na přípojky vodovodu. 

Bylo navrženo, aby obec dala zpracovat projekty i na vodovodní přípojky k hlavnímu 

vodovodnímu řadu, ačkoliv tyto náklady nebudou z hlediska požadované dotace uznatelným 

nákladem, ani je nelze zahrnout do investičních nákladů na výstavbu, protože přípojky budou 

majetkem majitelů připojených nemovitostí.  V obci se jedná o 60 přípojek. Cena projektu za 

přípojku činí Kč 750,--. Celkové náklady jsou tedy odhadovány na Kč 45 000,-- s tím, že je 

v rámci podpory občanů uhradí obec.  

 

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

 

10.Hospodaření obce 

 

Starosta obce seznámil ZO se zápisem FV ze dne 21. července 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z finančního výboru ze dne  21.7.2013, informace o 

hospodaření obce do 30. června 2013 a údaje o schválených rozpočtových opatřeních č. 

3/2013, 4/2013 a 5/2013, která schválil starosta obce. Zastupitelstvo vzalo předložené 

informace a dokumenty na vědomí. 

 

11. Projednání veřejnosprávní kontroly MTŚ 

 

Zastupitelstvo obce  projednalo  protokol z veřejnosprávní kontroly příspěvkové 

organizace Mateřská škola Libotov ze dne 12. července 2013 a vzalo jej na vědomí. 

      Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

  

12. Rozpočet na opravu opěrné zdi u kaple 

Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na opravu opěrné zdi u kaple. 

Celková cena 79 505 Kč 

ZO schvaluje rozpočet na opravu opěrné zdi u kaple a pověřuje starostu sepsáním smlouvy 

s firmou: STAKO-KÁMEN 

   František Puhlovský 

   Žireč 24 

   544 04 Dvůr Králové n/L 

 

Termín dokončení a předání do 04.09.2013 

 

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 
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13. Oprava kanalizace u Mihulků. 

ZO schvaluje opravu kanalizace , zabudování plastové mříže do jímky. 

 

           hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

 

 

14. Projednání a schválení oslavy dne obce Libotova 14.9.2013. 

ZO schvaluje oslavu dne obce, datum, opékaní prasete, hudbu Chytráček, občerstvení 

Pověřuje starostu zabezpečením organizačních záležitostí 

         

   hlasování:       4 pro           0 proti          0 se zdrželo 

 Návrh byl schválen. 

 

 

15. Různé 

Informace starosty obce 

  

 

Starosta obce seznámil přítomné se soupisem nároků obce v rámci pozemkových úprav 

prováděných Státním pozemkovým úřadem, který činí 446 970 m
2
 pozemků v 

celkovém ocenění Kč 56 553 947,--. Starosta tento návrh předložil zastupitelstvu ke 

schválení. 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013 

6/1 Zastupitelstvo  obce  se  čtyřmi  hlasy  usneslo  na  schválení  programu  jednání,  na  

ověřovatelích  zápisu:  pan  Luděk  Hlava  a  pan  Martin  Hynek  a  na  zapisovateli: 

Mgr. Milan Frýba.   

6/2  Zastupitelstvo obce Libotov čtyřmi hlasy schválilo Plán společných zařízení pro 

komplexní pozemkové úpravy k. ú. Libotov. 

6/3 Zastupitelstvo obce Libotov čtyřmi hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na 

zpracování prováděcí dokumentace na stavbu vodovodu prostřednictvím dotačního 

programu Královéhradeckého kraje "Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství obcí do 2000 obyvatel". 

 

6/4 Zastupitelstvo obce Libotov čtyřmi hlasy schválilo výběrovou komisy za účelem 

výběru dodavatele na zpracování prováděcí dokumentace stavby vodovodu ve složení:           

Předseda: Mgr. Milan Frýba            Člen:               Martin Hynek            Člen:               

Luděk Hlava   

6/5  Zastupitelstvo  obce  čtyřmi   hlasy   schválilo   podání   žádosti   o dotaci 

z podprogramu 129 252 Ministerstva zemědělství ČR na podporu výstavby vodovodů 

za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a to na výstavbu 

vodovodu v obci Libotov. Žádost o dotaci zpracuje společnost PROIS, a. s. 

 

6/6 Zastupitelstvo obce čtyřmi hlasy schválilo zpracování projektových dokumentací na 

výstavbu přípojek k hlavnímu vodovodnímu řadu za cca Kč 45 000,-- (cca 60 ks 

přípojek). Tyto náklady v rámci podpory občanů uhradí obec.   

6/7 Zastupitelstvo obce čtyřmi hlasy schválilo uzavření smlouvy o dílo na opravu opěrné 

zdi u kaple s firmou STAKO-KÁMEN František Puhlovský (Žireč 24). Cena díla Kč 

79 505,--. Termín dokončení prací bude stanoven na 4.9.2013. Sepsáním smlouvy o 

dílo se pověřuje starosta obce. 

 

6/8    Zastupitelstvo obce čtyřmi hlasy schválilo opravu kanalizace „u Mihulků“, a to 

zabudováním plastové mříže do jímky.   

6/9 Zastupitelstvo obce čtyřmi hlasy schválilo konání oslav dne obce, a to v termínu 

14.9.2013. Součástí oslav bude opékaní prasete, hudba Chytráček a občerstvení. 

 

6/10 Zastupitelstvo obce čtyřmi hlasy souhlasilo se soupisem nároků obce v rámci 

pozemkových úprav prováděných Státním pozemkovým úřadem, který činí 446 970 

m
2
 pozemků v celkovém ocenění Kč 56 553 947,--.  

 

V Libotově  24. července 2013   

         

 

 

 

  Mgr. Milan  Frýba                                                                              OttoTasler               

místostarosta obce                                                                                 starosta obce   

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Luděk Hlava                                      ............................................   

                                   Martin Hynek                                     ….........................................    
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