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 07.04.2021
přítomní: Mgr. Kraus Filip, Hlava Luděk, Hynek Martin, Řehák Milan, Tasler Otto, Švába Vladimír,
Lebedinský Petr,
omluveni: 0
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno ve 20.15 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva.

Program:
1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Volba zapisovatele
3. Schválení programu zastupitelstva
4. Kontrola usnesení
5. Nové stavební pozemky v areálu bývalého ZD
6. Závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrka
7. Dotace na protipovodňová opatření
8. Nákup pozemku č. 1246 od pana Baboráka pro vytvoření poldru
9. Dotace na rekonstrukci MŠ
10. Žádost o příspěvek oblastní charita
11. Kanalizace na pozemku 147
12. Cesta sousedící s pozemkem č. 28
13. Akce na rok 2021
14. Různé
a. Knihobudka
b. Znak a vlajka obce
c. Zaměstnanci obec
d. Vodovod Libotov 2020
e. Odpadní hospodářství obce Libotov v roce 2020
f. Codexis Green – právní dokumentace
g. Úložiště biologicky rozložitelného odpadu
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1. Zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele 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 p. Milana Řeháka a p. Petra Lebedinského ověřovateli 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 p. Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.
3. Schválení programu
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání ZO Libotov 01/2021 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 01/2021.
4. Kontrola usnesení
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov č.04/20 ze
dne 17.12.2020 a provedl kontrolu usnesení.
5. Nové stavební pozemky v areálu bývalého ZD
Starosta obce spolu s panem Pečenkou seznámil přítomné zastupitele s probíhajícím
projektem parcelace objektu bývalého zemědělského družstva Libotov a s plány na výstavbu
rodinných domů a obslužné pozemní komunikace.
6. Závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce a účetní závěrkou za
rok 2020 a s kontrolou hospodaření obce za rok 2020, kde nebyla zjištěna žádná chyba.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez výhrad. Zároveň schválilo účetní závěrku za rok 2020 dotčené
účetní jednotky obce Libotov a dále schvaluje přeúčtování výsledku hospodaření za
kalendářní rok 2020 v plné výši z účtu 431 na účet 432.
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7. Dotace na protipovodňová opatření
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se splněním podmínek pro získání finanční dotace
z dotačního titulu Královéhradeckého kraje pro vypracování projektové dokumentace na
výstavbu suchého poldru v lokalitě nad rodinným domem pana Taslera a pana Baboráka. Ve
směru vypracování projektové dokumentace byly osloveny 4 firmy k předložení cenové
nabídky za projektovou dokumentaci. Dále bude řešeno až po obdržení těchto nabídek.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit přijetí dotace v částce 163 000,- Kč pro zpracování
projektové dokumentace z projektu Královéhradeckého kraje 21ZPDO2 ,,Opatření k
zadržování vody v krajině".
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo přijetí dotace v částce 163 000,- Kč pro
zpracování projektové dokumentace z projektu Královéhradeckého kraje 21ZPDO2 ,,Opatření
k zadržování vody v krajině".
8. Nákup pozemku č. 1246 od pana Baboráka pro vytvoření poldru
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s jednáními s panem Baborákem, majitelem
pozemku potřebným pro výstavbu suchého poldru. Situace bude dále řešena v osobním
jednání s předpokladem primárního pronájmu pozemku s možností následné koupě.
Starosta obce navrhl nabídnout panu Baborákovi nájemní smlouvu za pronájem pozemku p.č.
1246 v k.ú. Libotov za částku 5 000,- Kč/ rok na dobu trvání udržitelnosti projektu.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit nájemní smlouvu a pověřit starostu obce podpisem
nájemní smlouvy k pronájmu pozemku p.č.1246 v k.ú. Libotov od pana Baboráka obci
Libotov pro účely výstavby protipovodňového opatření – suchého poldru.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem nájemní smlouvy
k pronájmu pozemku p.č.1246 v k.ú. Libotov od pana Baboráka obci Libotov pro účely
výstavby protipovodňového opatření – suchého poldru v částce 5000 ,- Kč/rok.
9. Dotace na rekonstrukci MŠ
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s cenovými nabídkami na opravy částí budovy
Mateřské školy Libotov. V minulosti nebyla z finančních důvodů řešena krytina a konstrukce
střechy objektu a také část elektrické instalace budovy. Snahou obce je zajistit pro tyto účely
oprav finanční dotaci. Dotační žádost je však významného rozsahu a nelze ji zpracovat
vlastními zdroji. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženými nabídkami na
zpracování žádosti pro získání finanční dotace. Starosta obce navrhl hlasováním pověřit
starostu obce podpisem smlouvy s firmou ATI Consulting, s.r.o., IČO: 07059361 se sídlem:
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, zapsána: v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 293916, zastoupená: Ing. Irenou Lapešovou, jednatelkou. Nejnižší nabídka byla
v hodnotě 23 000 Kč za podání žádosti o dotaci a následně po přiznání dotace 55 000 kč za
další projekční a administrativní práce.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy a plné moci
s firmou ATI Consulting, s.r.o., IČO: 07059361 se sídlem: Dobronická 1257, 148 00 Praha 4,
zapsána: v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293916.
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Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ v hodnotě
3 058 698 Kč.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci MFČR v rámci Výzvy č.
8 k programu 29822– Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a
vlády ČR, podprogram 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí– poskytovatel dotace: Ministerstvo financí, na
rekonstrukci MŠ v hodnotě 3 058 698 Kč.
ZO projednalo vypracovaný investiční záměr pro účely dotace MFČR a provedlo schválení.
10. Žádost o příspěvek oblastní charita
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí Oblastní charity na podporu své
činnosti. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 2 000,- Kč jako příspěvek na provoz
Oblastní charity Dvůr Králové nad Labem
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo obce Libotov 6 hlasy schválilo částku 2 000,- Kč jako příspěvek na provoz
Oblastní charity Dvůr Králové nad Labem
11. Kanalizace na pozemku č. 147
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s pravděpodobným záměrem prodeje pozemku p.č.
147 pana Mihulky. Pod pozemkem je uložena kanalizační a odtoková síť. S ohledem na vedení
těchto sítí v pozemku je významně vhodné, aby vlastníkem pozemku byla respektována tato
skutečnost uložených sítí a aby byl v katastrálních evidencích tento prvek umístění odtokových
sítí zanesen, event. aby vlastníkem pozemku byla Obec Libotov.
12. Cesta sousedící s pozemkem č. 28
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s porušením pevnosti svahu pod komunikací mezi
objekty pana Hřivny a pana Lejska. V místě proběhla fyzická kontrola stavu. Obec požádá
stavební firmu o předběžnou hrubou kalkulaci nákladů na výstavbu opěrné zdi.
13. Akce na rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem kulturních akcí na rok 2021.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je pořádání nejbližších akcí velmi nejisté.
22.05.2021 Volejbalový turnaj Libotov
05.06.2021 Dětský den v Libotově
19.06.2021 Hasičská soutěž Libotov
26.06.2021 Fotbalový turnaj Libotov
26.06.2021 Libotovská rocková noc
04.09.2021 Den obce Libotov
18.09.2021 Den mužů
27.11.2021 Rozsvěcení vánočního stromu
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14.

Různé
Knihobudka – Obec Libotov obdržela nabídku od MAS Hradecký venkov na zřízení
knihobudky. Po vzájemné diskuzi bude umístěna v parku obce. Finanční podpora činí 40%
nákladů a celkové náklady jsou v částce přibližně 5 000,- Kč. Knihobudka je již nyní
k dispozici v parku u mateřské školy.
Znak a vlajka obce – Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s grafickými návrhy znaku
obce Libotov. Výsledkem společné diskuze je preference grafického návrhu č. 4 s drobnými
úpravami.
Vodovod Libotov – Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s celkovými náklady na
provoz vodovodu Libotov. V roce 2020 došlo ke zvýšení množství odběru vody v obci a tímto
také k celkovému poklesu průměrné ceny na m3 vody v celkových nákladech. Cena jednoho
m3 vody pro obec činila v roce 2020 cca 85 Kč.
Odpadní hospodářství – Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s celkovými náklady na
odpadní hospodářství obce Libotov. Náklady v ročních porovnáních stále stoupají o částku
přibližně 20 000,- Kč/ rok.
Právní dokumentace – Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s pořízením jednoduchého
systému CODEXIS green - systém pro orientaci v zákonech a dokumentech z nich
vycházejících. Obec využila zvýhodněnou cenovou nabídku s předplatným na 3 roky za částku
33 000,- Kč bez DPH (aktivace 0 Kč, aktualizace 33.000 Kč) V případě využití předplatného na
3 roky jsme obdrželi automaticky i další 3 měsíce zdarma navíc. Přístup do systému rádi
nabídneme v případě potřeby všem občanům obce Libotov.
Úložiště biologického odpadu – v lokalitě úložiště biologicky rozložitelného odpadu jsou
nesprávně vyvezené odpady. Upozorňujeme všechny občany, že do biologického odpadu patří
tráva, listí a podobné zahradní odpady. Do odpadu nepatří dřeviny a dřevnaté odpady.
Rozpočtová opatření
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními 1-3, která se týkají především
kompenzačního bonusu a VPP.
Zastupitele berou rozpočtová opatření 1-3 na vědomí.
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Výpis usnesení ZO Libotov 01/2021 ze dne 07.04.2021
1/1 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy p. Milana Řeháka a p. Petra Lebedinského ověřovateli zápisu.
2/1 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu.
3/1 Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního ZO Libotov č. 1/2021.
4/1 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez výhrad. Zároveň schválilo účetní závěrku za rok 2020 dotčené
účetní jednotky obce Libotov a dále schvaluje přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok
2020 v plné výši z účtu 431 na účet 432.
5/1 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo přijetí dotace v částce 163 000,- Kč pro zpracování
projektové dokumentace z projektu Královéhradeckého kraje 21ZPDO2 ,,Opatření k zadržování
vody v krajině".
6/1 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem nájemní smlouvy k pronájmu
pozemku p.č.1246 v k.ú. Libotov od pana Baboráka obci Libotov pro účely výstavby
protipovodňového opatření – suchého poldru v částce 5000 ,- Kč/rok.
7/1

Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy pověřilo starostu obce podpisem smlouvy a plné moci
s firmou ATI Consulting, s.r.o., IČO: 07059361 se sídlem: Dobronická 1257, 148 00 Praha 4,
zapsána: v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293916.

8/1 Zastupitelstvo obce Libotov 7 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci MFČR v rámci Výzvy č. 8 k
programu 29822– Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR,
podprogram 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí– poskytovatel dotace: Ministerstvo financí, na rekonstrukci MŠ
v hodnotě 3 058 698 Kč.
ZO projednalo vypracovaný investiční záměr pro účely dotace MFČR a provedlo schválení.
9/1 Zastupitelstvo obce Libotov 6 hlasy schválilo částku 2 000,- Kč jako příspěvek na provoz Oblastní
charity Dvůr Králové nad Labem

Vypracoval: Vladimír Švába
V Libotově
-----------------------místostarosta obce

------------------------starosta obce

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

….........................................
6

