
Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728993219 

 

Zápis číslo 3 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 9.11.2020 
 

 

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

                   

 

omluveni: Švába Vladimír, Lebedinský Petr 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno v 19.00 hod. za přítomnosti 5 členů 

zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

                                                                                            

 
Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele 

2. Schválení programu zastupitelstva 

3. Kontrola usnesení 

4. Výstavba cesty v rámci pozemkových úprav 

5. Změna priorit plánu společných zařízení 

6. Žádost Diakonie 

7. Znak a vlajka obce 

8. Finanční výbor obce a rozpočtová opatření 

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 

10.  Různé  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec.libotov@tiscali.cz


1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 

Starosta obce navrhl zvolit pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli zápisu. 

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovatele 

zápisu. 

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu zasedání obecního 

zastupitelstva. 

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy pana Filipa Krause 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 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy program zasedání ZO Libotov 03/20 dne 09.11.2020 

 

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 02/20 

ze dne 10.08.2020 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

4. Výstavba cesty v rámci pozemkových úprav 
 

Starosta obce informoval o průběhu výstavby polní cesty C06. Stavba se kvůli nepřízni 

počasí protáhla cca o 2 týdny. Předání stavby investorovi (SPÚ) proběhne 27.11.2020 a 

následně bude stavba předána do majetku obce. Během stavby byly řešeny následující 

problémy: 

 Vytopení pozemků u domu čp. 48, kdy došlo k náhlému přívalovému dešti a 

pozemky připravené na stavbu byly sesvahovány k pozemkům u čp. 48. Náprava 

byla majiteli pozemku řešena s dodavatelem stavby a nyní je vše v pořádku.  

 Popraskání omítek na budovách čp. 5 a čp. 7 včetně přilehlých zemědělských 

staveb a garáže. Vše řešeno v rámci podání trestního oznámení na PČR 

 Ztráta vody ve studni u čp. 5 a čp. 7. Také řešeno v rámci podání trestního 

oznámení.   

 

5. Změna priorit plánu společných zařízení 

 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem SPÚ na změnu priorit plánu společných 

zařízení. SPÚ navrhuje zařadit na první místo LBK 26-15. Jedná se o biokoridor 300 m, 

doplněný cestou C15 v délce 730m a šířce 3 m. Tato cesta je již v prioritách plánu spol. 

zařízení, schválených na ZO dne 18.5.2015. Starosta navrhl upravit usnesení z 18.5.2015 

následovně: 

 



1) Vodohospodářská opatření :  

SO 9 Obnova „Obecního rybníku“ 

SO 9.1 - Obnova výpustného zařízení  

SO 9.2 - Oprava návodní strany (zdi) hráze  

SO 9.3 - Úprava akum. prostoru v. nádrže  

 

2) Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu:  

SO 7 – Zasakovací průleh „PEO 08“  

SO 7.1 – Zasakovací průleh  

PEO 2 Ochranné zatravnění  

C 21 - Zpřístupnění protierozního průlehu a okolních TTP pozemků rozhraní hospodářských celků, šířka 

2,6 délka 341  

 

3) SO 3 – Hlavní polní cesta „C 06“  

SO 3.1 – Polní cesta – P5,0/30  

SO 3.2 – Propustek – DN 600 (P 12)  

SO 3.3 – Propustek – DN 600 (P 13)  

SO 3.4 – Výhybna (V 1)  

 

4) LBK 26-15 – biokoridor, doplněný cestou C15 

 

5) SO 2 – Vedlejší polní cesta „C 05“  

SO 2.1 – Polní cesta – P5,0/30  
SO 2.2 – Propustek – DN 600 (P 10) SO  

2.3 – Propustek – DN 600 (P 11)  

 

6) SO 1 – Hlavní polní cesta „C 02“  

SO 1.1 – Polní cesta – P5,0/30  

 

7) SO 4 – Hlavní polní cesta „C 13“  

SO 4.1 – Polní cesta – P5,0/30 

SO 4.2 – Propustek – DN 900 (P 14)  

SO 4.3 – Propustek – DN 600 (P 15)  

SO 4.4 – Propustek – DN 600 (P 8)  

SO 4.5 – Výhybna (V 2)  

 

8) SO 5 – Hlavní polní cesta „C 14“ SO  

5.1 – Polní cesta – P5,0/30  

SO 5.2 – Propustek – DN 600 (P 16)  

SO 5.3 – Výhybna (V 3)  

 

8) SO 6 – Doplňková polní cesta „C 15“  

SO 6.1 - Polní cesta – P3,0  

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo změnu priorit plánu společných zařízení a úpravu jejich 

pořadí. 

 

6.  Žádost Diakonie 
Starosta obce seznámil zastupitele žádostí Diakonie o roční příspěvek ve výši 2000 Kč. 

Navrhl hlasováním tento příspěvek schválit.  

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo příspěvek na činnost Diakonie ve výši 2000 Kč.  

 

 

 



7.  Znak a vlajka obce 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem heraldika Mgr. Tomáše Pokorného na vytvoření 

znaku a vlaky obce. Cena díla je navržena na 14 000 Kč.  

 

Starosta navrhl objednat vytvoření znaku a vlajky obce a pověření starosty podpisem 

smlouvy o dílo. 

 

Hlasování: pro 4 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.  

Zastupitelstvo 4 hlasy schválilo objednávku vytvoření znaku a vlajky obce a pověřilo 

starostu podpisem smlouvy o dílo s Mgr. Tomášem Pokorným.  

 

8. Finanční výbor obce 

 
Předseda finančního výboru přednesl zastupitelům zprávu z jednání FV a rozpočtová 

opatření 4-21/2020. Jedná se o navýšení o dotaci na volby, kůrovce, oplocenky a vyšší 

příjmy v lesích. Všechna opatření jsou do částky 50 000 Kč, tedy plně v kompetenci 

starosty. 

 

Zastupitelé berou zprávu FV a rozpočtová opatření na vědomí.  

 

9.  Návrh rozpočtu na rok 2021 
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2021. Po diskusi byly 

doplněny a upraveny některé položky a návrh byl připraven k vyvěšení na ÚD. 

 

10. Různé  

a. Příspěvek dětem na Vánoce 
Zastupitelstvo projednalo příspěvek dětem na vánoce. Bylo navrženo, aby dětem s 

trvalým pobytem v obci Libotov narozeným v období od 1.1.2003 do 31.12.2020 byl 

vyplacen finanční dar ve výši Kč 500,-- na jedno dítě. Celkem je to 27 dětí. Výplata 

finančních darů bude provedena 14.12.2020 proti podpisu zákonných zástupců dítěte. 

Výplatu provede paní Věra Černá od 18:00 do 19:00 hodin. 
 

 

hlasování: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo  

Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,- dětem s trvalým pobytem 

v obci Libotov narozeným v období od 1.1.2003 do 31.12.2020. 
 

b. Kulturní akce v roce 2020 – čerti, rozsvícení stromu 
Starosta oznámil, že vzhledem k současné situaci s nemocí Covid-19 již letos nebudou 

organizovány žádné kulturní akce. 

 

c. Nařízení č. 1 2015 o zákazu podomního prodeje 
Starosta obce oznámil, že byl upozorněn na chyby v nařízení obce č.1/2015. Zákon, 

uvedený v nařízení se v průběhu času změnil a je potřeba ho v nařízení opravit. Dává ke 

schválení nové znění nařízení. Nařízení vejde v platnost patnáctým dnem vyvěšení. 

 

hlasování: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo  

Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo nařízení č. 1/2020 o zákazu podomního prodeje 

v obci. 



d. Dotace na rekonstrukci sportovního areálu 

Starosta obce navrhl podat žádost o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu v majetku 

obce, který je mimo jiné využíván k hodinám TV mateřské školy. Šlo by o rekonstrukci 

trávníku hřiště – vybudování zavlažování a o rekonstrukci šaten a sociálního zázemí. 

Dotace MMR je 80%. Zároveň předložil 3 nabídky firem, které nabízí zpracování podáni 

žádosti. Nejlevnější je nabídka s cenou 20 000 Kč bez DPH firmy Uno Society s.r.o., IČ: 

07857942, DIČ: CZ07857942, se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. 

Starosta navrhl hlasováním pověřit starostu podpisem smlouvy on dílo.  

 

hlasování: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo  

Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo podání dotace na rekonstrukci sportovního areálu a 

pověřilo starostu podpisem SoD s firmou Uno Society s.r.o., IČ: 07857942, DIČ: 

CZ07857942, se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. Starosta navrhl 

hlasováním pověřit starostu podpisem smlouvy on dílo, která vypracuje a podá žádost o 

dotaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 09.11.2020 

 
1/3.      Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovatele zápisu 

Milana Řeháka a Luďka Hlavu. 

 

2/3. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 02/20 dne 10.08.2020 

 

3/3. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo změnu priorit plánu společných zařízení a úpravu 

jejich pořadí. 

 

4/3.  Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo příspěvek na činnost Diakonie ve výši 2000 Kč.  

 

5/3 Zastupitelstvo 4 hlasy schválilo objednávku vytvoření znaku a vlajky obce a pověřilo 

starostu podpisem smlouvy o dílo s Mgr. Tomášem Pokorným. 

6/3 Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,- dětem s trvalým 

pobytem v obci Libotov narozeným v období od 1.1.2003 do 31.12.2020. 

 

7/3 Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo nařízení č. 1/2020 o zákazu podomního prodeje 

v obci. 

 

8/3 Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo podání dotace na rekonstrukci sportovního areálu a 

pověřilo starostu podpisem SoD s firmou Uno Society s.r.o., IČ: 07857942, DIČ: 

CZ07857942, se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. Starosta navrhl 

hlasováním pověřit starostu podpisem smlouvy on dílo, která vypracuje a podá žádost o 

dotaci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V  Libotově 09.11.2020          

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

           

           místostarosta obce          starosta obce 

 

 

 

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

                                     Řehák Milan 

 

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

                          Hlava Luděk 


