Obec Libotov
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
e-mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 728993219

Zápis číslo 4 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 17.12.2020
přítomní: Tasler Otto, Švába Vladimír, Řehák Milan, Kraus Filip, Hynek Martin, Hlava
Luděk
omluveni: Lebedinský Petr
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 19.10 hod. za přítomnosti 6 členů
zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola usnesení
Rozpočet obce a MŠ na rok 2021
Dotace v roce 2021
Marius Pedersen – smlouvy
Rozpočtová opatření
Různé

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 Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání
obecního zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy pana Vladimíra Švábu 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 04/20 dne 17.12.2020

3.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov
03/20 ze dne 09.11.2020 a provedl kontrolu usnesení.

4.

Rozpočet obce a MŠ na rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Libotov pro
hospodaření v roce 2021. V diskuzi byly hodnoceny jednotlivé prvky kategorie příjmů
i výdajů. Řešeny byly předpokládané výdaje na svoz komunálního odpadu,
předpokládané výdaje na provoz vodovodu a také finanční spoluúčast obce
v plánovaných akcích s předpokládaným financováním z dotačních titulů.
Rozpočet na rok 2021 je navržen jako schodkový. Příjmy ve výši 3 780 430,- Kč,
výdajů 3 367 870,00 Kč, splátky úvěru 496 560 Kč a financování 84 000 Kč.
Financování je kryto přebytkem hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem je §.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2021 jako schodkový. Příjmy ve
výši 3 780 430,- Kč, výdajů 3 367 870,00 Kč, splátky úvěru 496 560 Kč a financování
84 000 Kč. Financování je kryto přebytkem hospodaření minulých let. Závazným
ukazatelem je §.

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu Mateřské školy
Libotov pro hospodaření v kalendářním roce 2021. V rozpočtu jsou opět zohledněny
změny v energetické náročnosti objektu a také zajištění úseku účetnictví. Starosta obce
navrhl hlasováním schválit finanční rozpočet hospodaření v roce 2021 MŠ Libotov v
celkové výši 132000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 - 132.000,-Kč
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční rozpočet MŠ Libotov pro hospodaření v roce
2021 v celkové výši 132000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 132.000,-- Kč

5.

Dotace v roce 2021
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem žádostí o získání finančních
dotací pro akce:
Dětský den 2021 – vyhlášený dotační titul Královéhradeckým krajem, obec žádá o
příspěvek ve výši 35 000,00 Kč. Čekáme na výsledky hodnocení naší žádosti a
eventuální upřesnění celkové poskytnuté částky.
Zavlažování hřiště + rekonstrukce kabin a wc sportovního areálu Libotov – vyhlášený
dotační titul Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR) s poskytnutím dotací ve výši
80% všech uznatelných nákladů stavby/rekonstrukce. Podle primárních projektových
podkladů budou náklady činit přibližně 700 000,00 Kč šatny a wc, zavlažování hřiště
částku 480 000,00 Kč. Žádosti o získání dotací se zpracovávají.
Poldr pro zadržování vody z náhlých přívalových dešťů v lokalitě vzadu za domy pana
Taslera a pana Baboráka. Dotační titul je vypsán Královéhradeckým krajem a je
možné jej využít na zpracování projektové dokumentace. Výše dotace je 50% na
celkové uznatelné náklady.

6.

Marius Pedersen – smlouvy
Starosta oznámil zastupitelům, že z důvodu schválení nového zákona o odpadech,
který upravuje ceny poplatků za uložení odpadů na skládku, bude potřeba několik
administrativních změn. Seznámil zastupitele s dokumenty, díky kterým bude možné
uplatnit slevu na ukládání odpadu. Jedná se o žádost a plnou moc pro firmu Marius
Pedersen. Navrhl hlasováním pověřit starostu podpisem dokumentů.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem
dokumentů potřebných pro uplatnění slevy za ukládání odpadů na skládku.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženým přehledem navýšení cen za
odpadové hospodářství pro rok 2021. V hrubém průměru jde o navýšení ve výši 5%.
Společnost Marius Pedersen zajišťující likvidaci všech odpadů v naší obci vyžaduje
v tomto směru schválení a podpis ,,Dodatek č.10 smlouvy na zajištění sběru, svozu a
zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne
29.12.2009“. Starosta obce navrhl hlasováním pověřit starostu obce podpisem zde

výše uvedeného dodatku smlouvy na zajištění svozu a likvidaci komunálního a
tříděného odpadu.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem
Dodatek č.10 smlouvy na zajištění sběru, svozu a zneškodnění směsného komunálního
odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne 29.12.2009“.

7.

Rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele z rozpočtovými opatřeními č. 22-30/2020.
Zastupitele berou tato opatření na vědomí.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 17.12.2020
1/4.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovatele
zápisu Milana Řeháka a Luďka Hlavu.

2/4.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 04/20 dne 17.12.2020

3/4.

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet na rok 2021 jako schodkový. Příjmy ve
výši 3 780 430,- Kč, výdajů 3 367 870,00 Kč, splátky úvěru 496 560 Kč a financování
84 000 Kč. Financování je kryto přebytkem hospodaření minulých let. Závazným
ukazatelem je §.

4/4.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční rozpočet MŠ Libotov pro hospodaření v roce
2021 v celkové výši 132000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 132.000,-- Kč

5/4.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem
dokumentů potřebných pro uplatnění slevy za ukládání odpadů na skládku.

5/5.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy pověřilo starostu obce p. Mgr. Filipa Krause podpisem
Dodatek č.10 smlouvy na zajištění sběru, svozu a zneškodnění směsného komunálního
odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne 29.12.2009“.

V Libotově 17.12.2020

Ověřovatelé zápisu:

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

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

místostarosta obce

starosta obce

.......................................
Řehák Milan
…..................................
Hlava Luděk

