
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 27.06.2019 
 

 

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

Hlava  

                   

 

omluveni: Švába Vladimír 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 19.45 hod. za přítomnosti 6 členů 

zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

                                                                                         

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu zastupitelstva 

3. Kontrola usnesení 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018, účetní závěrky obce a 

MŠ za rok 2018 

5. Záměr obce č.1 na prodej části pozemku 755/10 

6. Smlouvy Libotov vs. MěÚ Dvůr Králové 

7. Den seniorů MR Hustířanka – koncert v Lanžově 

8. Jmenování zástupce ředitelky MŠ 

9.  Protipovodňová opatření 

10.  Záměr č. 2 o prodeji pozemku č. 39/3 

11.  Odkup lesa od p. jahodkové 

12.  Cena dřeva – fošny a prkna 

13.  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

14. Různé 

a. Dětský den a akce Matějova šance na život  

b. Rozpočtová opatření č. 2., 3., 4. 

     

 

mailto:obec.libotov@tiscali.cz


1. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Starosta obce navrhl zvolit pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu a 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 Filipa Krause zapisovatelem zápisu, pana 

Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu. 

 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 
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 02/19 dne 27.06.2019 

 

3. Kontrola usnesení 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 

01/19 ze dne 25.03.2019 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018, účetní závěrky obce a MŠ 

za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2018 a 

s kontrolou hospodaření obce za rok 2018, kde byla zjištěna jedna méně závažná 

chyba:  

 

Zastupitelům byla vyplacena celá mzda za měsíc říjen, přestože jejich funkční období 

skončilo dnem voleb a započalo druhy den po ustavujícím zasedání. 

 

Nápravné opatření: Tato chyba byla opravena v měsíci dubnu, kdy byla zastupitelům 

mzda zkrácena.  

 

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

 

Zastupitelstvo obce Libotov 6 hlasy schválilo návrh závěrečného účtu spolu se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za rok 2018 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou (Chyba: Zastupitelům byla 

vyplacena celá mzda za měsíc říjen, přestože jejich funkční období skončilo dnem 

voleb a započalo druhy den po ustavujícím zasedání. Nápravné opatření: Tato chyba 

byla opravena v měsíci dubnu, kdy byla zastupitelům mzda zkrácena). Zároveň 

schválilo účetní závěrku za rok 2018 dotčené účetní jednotky obce Libotov a dále 

schvaluje přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2018 v plné výši z účtu 

431 na účet 432. 

 

Dále starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou MŠ Libotov a ziskem 

hospodaření za rok 2018 ve výši 6 091,15 Kč. Starosta obce navrhl hlasováním 

schválit účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2018 a přesun zisku hospodaření ve výši 6 

091,15 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov.  

 



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

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2018 a přesun 

zisku hospodaření ve výši 6 091,15 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov. 

 

5. Záměr obce č.1 na prodej části pozemku 755/23 
Starosta obce navrhl schválit záměr obce č. 1/2019 o prodeji pozemku 755/23 o 

výměře 84 m2. Celková cena se bude skládat z minimálně 60 Kč/m2 spolu s náklady 

na geodetické práce. Podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů bude prodej proveden předem určenému 

zájemci na základě žádosti. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v 

platném znění, jsou záměry nakládání s obecním majetkem zveřejňovány a občané se 

k nim mohou vyjádřit, případně předložit své návrhy, protinávrhy nebo připomínky, a 

to v termínu do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. K podnětům či 

připomínkám podaným po tomto termínu nemusí být zastupitelstvem obce 

přihlédnuto. 

 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy záměr č. 1/2019 prodeje pozemku 755/23 o 

rozloze 84 m2, za minimální cenu 60 Kč/m2, plus náklady na geodetické práce, 

předem určenému zájemci na základě žádosti a pověřilo starostu podpisem kupní 

smlouvy. 
 
 

6. Smlouvy Libotov vs. MěÚ Dvůr Králové 
Starosta obce seznámil zastupitele s dohodou o ukončení veřejnoprávní smlouvy o 

zajištění výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0487 mezi obcí Libotov a 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem a novým návrhem veřejnoprávní smlouvy o přenosu 

příslušnosti k projednávání přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0392 mezi obcí Libotov a 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

Navrhl hlasováním schválit dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění 

výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0487 mezi obcí Libotov a MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem. 

 

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

 

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o 

zajištění výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0487 mezi obcí Libotov a 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 

Dále starosta navrhl hlasováním schválit veřejnoprávní smlouvu o přenosu 

příslušnosti k projednávání přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0392 mezi obcí Libotov a 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti 

k projednávání přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0392 mezi obcí Libotov a MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem. 

 

 



7. Den seniorů MR Hustířanka – koncert v Lanžově 
Starosta obce seznámil zastupitele s informací, že MR Hustířanka pořádá tradiční 

koncert pro seniory 07.07.2019 od 16 hod v Lanžově. 

Starosta navrhl hlasováním schválit uhrazení lístků ve výši 160Kč/lístek ze strany 

obce. 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy úhradu lístků pro zájemce o koncert MR 

Hustířanka  07.07.2019 od 16 hod v Lanžově. 
 
 

8. Jmenování zástupce ředitelky MŠ 
Starosta obce oznámil zastupitelům, že byla jmenována zástupkyně ředitelky MŠ paní 

Helena Horáčková. Zástup bude vykonáván po dobu pracovní neschopnosti ředitelky.  

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

 

9. Protipovodňová opatření 
Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přívalových povodní v obci. 

Poslední bouřky přinesly povodeň, která zaplavila zahradu u Hofmanových, silnici 

před nimi a dvorek u Mihulků. Toto již bylo řešeno se SÚS a byla navrhnuta opatření 

k předcházení škod. Další povodeň přišla z polí směrem od Dvora Králové, údolím 

mezi Taslerovými a Baborákovými, ty vyplavila zahradu pana Taslera a zničila také 

zahradu v MŠ a voda se dostala až do šaten školky. Bylo navrhnuto vykopání příkopu 

na pozemku pana baboráku a vybudování valu ve spodní části údolí, také na pozemku 

pana Baboráka. První tedy musí následovat projednání s majitelem pozemku.  
 

 

10. Záměr č. 2 o prodeji pozemku č. 39/3 
Starosta obce navrhl schválit záměr obce č. 2/2019 o prodeji pozemku 39/3 o výměře 

10 m2, který bude oddělen na základě GP153-241/2019 z pozemku 39/2 v majetku 

obce. Celková cena se bude skládat z minimálně 60 Kč/m2 Náklady na rozdělení 

parcely hradí předem určený zájemce. Podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů bude prodej proveden předem 

určenému zájemci na základě žádosti. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., v platném znění, jsou záměry nakládání s obecním majetkem zveřejňovány a 

občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své návrhy, protinávrhy nebo 

připomínky, a to v termínu do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. K podnětům 

či připomínkám podaným po tomto termínu nemusí být zastupitelstvem obce 

přihlédnuto. 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy záměr prodeje č. 2/2019 pozemku 39/3 o 

rozloze 10 m2, za minimální cenu 60 Kč/m2, předem určenému zájemci na základě 

žádosti a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

 

 

 
 

 



11. Odkup lesa od p. Jahodkové 
Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou odkupu lesního pozemku p.č. 

1218 od paní Jahodkové. Odkup byl sválen zastupitelstvem již před rokem 2014, ale 

nedošlo k podepsání smlouvy. Nyní se po digitalizaci katastru změnila rozloha 

pozemku, tedy i celková cena. Pozemek má nyní 827 m2. Starosta navrhl koupit tento 

pozemek za cenu 7 Kč/m2. Tedy za celkovou cenu 5 789 Kč a zároveň navrhl pověřit 

starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy nákup lesního pozemku p.č. 1218 o výměře 827 

m2 za cenu 7 Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

 

12. Cena dřeva – fošny a prkna 
Starosta obce oznámil zastupitelům, že je třeba určit cenu zpracovaného dřeva, ze 

kterého byly na pile nařezány fošny a prkna.  Obvyklá cena je: fošny hraněné – 5600 

Kč m2, nehraněné – 4800 Kč, prkna hraněná – 3500 Kč/m2, nehraněná – 3000 

Kč/m2. Navrhl hlasováním schválit tyto ceny pro prodej obecního dřeva. 

 

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

 

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy následující ceny pro prodej obecního dřeva: 

fošny hraněné – 5600 Kč m2, nehraněné – 4800 Kč, prkna hraněná – 3500 Kč/m2, 

nehraněná – 3000 Kč/m2. 

 

13. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem dohody č. ŠPP/DOHO-2019/0593 o 

vytvoření společného školského obvodu, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 

Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 a navrhl tuto dohodu 

schválit a pověřit starostu jejím podpisem. 

 

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

 

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy dohodu č. ŠPP/DOHO-2019/0593 o vytvoření 

společného školského obvodu, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 

Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 a pověřilo starostu 

jejím podpisem. 

 

14. Různé  

 
a) Dětský den a akce Matějova šance na život 

Starosta obce poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci 

dětského dne a dárcovské akci na podporu registru dárců kostní dřeně. Letos se 

zúčastnilo 636 dětí a do registru bylo zařazeno 277 nových potencionálních dárců.  

 

b) Rozpočtová opatření č. 2., 3., 4. 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 2., 3. a 

4. Zastupitelstvo vzalo tato opatření na vědomí. 



Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27.06.2019 
                  
2/1.  Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Filipa Krause zapisovatelem zápisu, pana Milana 

Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli zápisu. 

2/2. Zastupitelstvo obce Libotov 6 hlasy schválilo návrh závěrečného účtu spolu se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za rok 2018 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou (Chyba: Zastupitelům byla vyplacena 

celá mzda za měsíc říjen, přestože jejich funkční období skončilo dnem voleb a 

započalo druhy den po ustavujícím zasedání. Nápravné opatření: Tato chyba byla 

opravena v měsíci dubnu, kdy byla zastupitelům mzda zkrácena). Zároveň schválilo 

účetní závěrku za rok 2018 dotčené účetní jednotky obce Libotov a dále schvaluje 

přeúčtování výsledku hospodaření za kalendářní rok 2018 v plné výši z účtu 431 na 

účet 432. 

2/3. Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2018 a přesun zisku 

hospodaření ve výši 6 091,15 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov. 

2/4. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy záměr č. 1/2019 prodeje pozemku 755/23 

o rozloze 84 m2, za minimální cenu 60 Kč/m2, plus náklady na geodetické práce, 

předem určenému zájemci na základě žádosti a pověřilo starostu podpisem kupní 

smlouvy. 

2/5. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o 

zajištění výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0487 mezi obcí Libotov a 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

2/6. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti 

k projednávání přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0392 mezi obcí Libotov a MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem. 

2/7. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy úhradu lístků pro zájemce o koncert MR 

Hustířanka  07.07.2019 od 16 hod v Lanžově. 

2/8. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy záměr prodeje č. 2/2019 pozemku 39/3 o 

rozloze 10 m2, za minimální cenu 60 Kč/m2, plus náklady na geodetické práce, 

předem určenému zájemci na základě žádosti a pověřilo starostu podpisem kupní 

smlouvy. 

2/9. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy nákup lesního pozemku p.č. 1218 o výměře 827 

m2 za zenu 7 Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 

2/10. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy následující ceny pro prodej obecního dřeva: 

fošny hraněné – 5600 Kč m2, nehraněné – 4800 Kč, prkna hraněná – 3500 Kč/m2, 

nehraněná – 3000 Kč/m2. 

2/11 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy dohodu č. ŠPP/DOHO-2019/0593 o vytvoření 

společného školského obvodu, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola Schulzovy 

sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 a pověřilo starostu jejím 

podpisem 

  

V  Libotově 27.06.2019 

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

                  místostarosta        starosta obce 

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

                                           Řehák Milan 

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

                              Luděk Hlava 


