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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 21.09.2018 
 

 

přítomní:  Kraus Filip, Tasler Otto, Hynek Martin, Hlava Luděk, Lebedinský Petr, Vladimír Švába, 

Milan Řehák 

 

omluveni:0 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hodin a ukončeno ve 19:00 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. Prodej pozemků dle záměrů obce č. 3,4,5,6/2018  

6. Prodej pozemku p.č. 38 – záměr č.07/2018 

7. Rekonstrukce objektu mateřské školy 

8. 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 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 06/18 dne 21.09.2018 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 05/18 ze dne 

21.05.2018 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

 

5.  Prodej pozemků dle záměrů obce č. 3,4,5,6/2018  
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zájmem paní Michaely Kasalové o koupi 

pozemků p.č. 755/21 o výměře 437 m2 a pozemku p.č. 755/22 o výměře 33 m2 za cenu 60,- 

Kč/m2. Navrhl hlasováním schválit prodej paní Michaele Kasalové za celkovou částku 28 200,- 

Kč + náklady na zaměření a rozdělení pozemků v hodnotě 5 465 Kč. 

 

 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy prodej pozemku p.č. 755/21 o výměře 437 m2 a pozemku p.č. 

755/22 o výměře 33 m2 za cenu 60,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 28 200,- Kč + náklady na 

zaměření a rozdělení pozemků 5 465 Kč paní Michaele Kasalové 
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6. Prodej pozemku p.č. 38 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem prodeje pozemku p.č. 38 o celkové 

výměře 117 m2. Navrhl hlasováním schválit záměr č.07/2018 o prodeji pozemku p.č. 38 

v katastrálním území Libotov. 

 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č.07/2018 prodeje pozemku p.č. 38 o celkové výměře 

117 m2,  v katastrálním území Libotov. 

 

 

 7.  Rekonstrukce objektu MŠ 

  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem probíhající rekonstrukce objektu 

mateřské školy obce Libotov. Uvedl také aspekty zjištěných technických závad objektu –  

elektrické rozvodné sítě, nutná výměna elektrických zásuvek a zdrojů světla, provedení 

zakončení finálního odvodnění okapové soustavy budovy, odvedení povrchové vody stékající 

k objektu z přilehlé silnice. Seznámil přítomné zastupitele s obdrženým finančním rozpočtem 

těchto montážních a stavebních prací v objektu budovy mateřské školy ve výši 254 644,75 Kč s 

DPH. Navrhl hlasováním schválit realizaci oprav technických závad elektrických rozvodů a 

stavebních prací. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy realizaci montážních a stavebních prací v objektu budovy 

mateřské školy ve výši 254 644,75 Kč.   

 

 
8.  Různé 

 a) Rozpočtové opatření č. 7/2018 

 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2018 ve výši 

254 644,75 Kč a navrhl ho hlasováním schválit.  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 7 ve výši 254 644,75 Kč.  
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 21.09.2018 
                  
6/1.      Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli 

zápisu. 

 

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

 

 

6/3. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 6/18 dne 21.09.2018 

 

 

6/4. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy prodej pozemku p.č. 755/21 o výměře 437 m2 a pozemku p.č. 

755/22 o výměře 33 m2 za cenu 60,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 28 200,- Kč + náklady na 

zaměření a rozdělení pozemků 5 465 Kč paní Michaele Kasalové. 

 

 

6/5. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy záměr č.07/2018 prodeje pozemku p.č. 38 o celkové výměře 

117 m2,  v katastrálním území Libotov. 

 

6/6. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy realizaci montážních a stavebních prací v objektu budovy 

mateřské školy ve výši 254 644,75 Kč. 

 

6/7 Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 7 ve výši 254 644,75 Kč. 
 

 

 

 

 

V  Libotově 21.09.2018 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

                          

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


