
Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728993219 

 

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 10.08.2020 
 

 

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

Hlava  

                   

 

omluveni: Vladimír Švaba 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno v 19.00 hod. za přítomnosti 6 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. Dotace na výsadbu stromů 

6. Den obce a den mužů 

7. Různé  
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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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovatele 

zápisu. 

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu zasedání 

obecního zastupitelstva. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 6 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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

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

 

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  
 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 

01/20 ze dne 11.05.2020 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

 

4. Výstavba cesty v rámci pozemkových úprav 
 

Starosta obce informoval o plánované výstavbě polní cesty C06 v rámci které dojde i 

ke stavbě protipovodňových opatření obce a výsadbě cca 40 stromu a 200 keřů. Stavba 

jejíž investorem je Státní pozemkový úřad by měla začít v září 2020 

 

 

5. Dotace na výsadbu stromů 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem projektu na výsadbu stromů 

v intravilánu obce. Je navržena výsadba 49 stromů. Cena projektu, včetně oborného 

posudku je 243 938 Kč. Na projekt lze získat 100% ze SFŽP. Starosta obce navrhl 

hlasováním schválit podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů.  

 

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

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů 

v intravilánu obce v hodnotě 243 938 Kč. 

 

 

 



6.  Den obce a den můžu 

 
Starosta obce seznámil zastupitele s termíny podzimních akcí. Den obce se uskuteční  

5.9.2020 a den mužů 19.9.2020. Akce budou v podobném rázu jako minulé ročníky.  

 

 

7.  Různé 

 

a. Nová ředitelka MŠ 
Starosta obce seznámil zastupitele se současnou situací v MŠ. Bývalá ředitelka paní 

Horáková odstoupila z funkce kvůli zdravotním důvodům a během letních měsíců 

proběhlo výběrové řízení na novou ředitelku, které vyhrála Bc. Barbora Menclová. Ta 

nastoupila do funkce od 1.8.2020. 

 

 

b) Elektřina 

  

Starosta obce seznámil zastupitelé s nabídkou firmy Bohemia Energy, která vychází 

cca o 4 000 Kč ročně výhodněji než u současného dodavatele. Navrhl hlasováním 

schválit přechod k B.E. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo firmu Bohemia Energy jako nového dodavatele 

el. energie obci.  

 

c) Rozpočtová opatření č. 2 a 3 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2 ve výši 35 500 na 

straně příjmů. Toto opatření vzniklo navýšením dotace na VPP. Dále starosta seznámil 

zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 ve výši 1000 Kč, které proběhlo z důvodu 

navýšení příjmů za poplatky za odpad.  

 

Zastupitelé berou tato opatření na vědomí. 

  

 
d. Program rozvoje obce  

Starosta obce předložil zastupitelům dokument s názvem „program rozvoje obce“, 

který řeší silné a slabé stránky obce a její rozvoj v budoucích letech. Po diskuzi navrhl 

tento dokument. 

 

hlasování: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo  

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo Program rozvoje obce. 

 

 

 

 

 



Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 10.08.2020 

 
1/2.      Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovatele 

zápisu Milana Řeháka a Luďka Hlavu. 

 

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

 

3/2. Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů 

v intravilánu obce v hodnotě 243 938 Kč. 

 

4/2. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo firmu Bohemia Energy jako nového dodavatele 

el. energie obci.  

5/2 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo Program rozvoje obce. 

 

 

 

 

 

 

V  Libotově 10.08.2020          

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

           

           místostarosta obce          starosta obce 

 

 

 

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

                                     Řehák Milan 

 

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

                          Hlava Luděk 


