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

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva
obce Libotov ze dne 11.05.2020
přítomní: Tasler Otto, Švába Vladimír, Řehák Milan, Kraus Filip, Hynek Martin, Luděk
Hlava
omluveni: Lebedinský Petr
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola usnesení
Dotace na obnovu lesa – rozpočtové opatření č. 1
Schválení závěrečného účtu obce a zpráva o kontrole hospodaření
Smlouva o zřízení věcného břemene
Akce v roce 2020
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 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 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 01/20 dne 11.05.2020

3.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov
08/19 ze dne 16.12.2019 a provedl kontrolu tohoto usnesení.

4.

Dotace na obnovu lesa – rozpočtové opatření č.1/2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přijetím finanční dotace na likvidaci
kůrovcové kalamity za kalendářní období 2018 v částce 1 830 623,00 Kč.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit rozpočtové opatření č.1/20 v příjmu finanční
dotace Královéhradeckého kraje ve výši 1 221 873,00 Kč.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č.1/20 v příjmu finanční dotace
Královéhradeckého kraje ve výši 1 221 873,00 Kč.

5.

Závěrečný účet obce a zpráva o kontrole hospodaření
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2019 a s
kontrolou hospodaření obce za rok 2019, kde nebyla zjištěna žádná chyba.
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 2019 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zároveň schválilo účetní závěrku za
rok 2019 dotčené účetní jednotky obce Libotov a dále schvaluje přeúčtování výsledku
hospodaření za kalendářní rok 2019 v plné výši z účtu 431 na účet 432.
Dále starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou MŠ Libotov a ziskem hospodaření
za rok 2019 ve výši 19 612,26 Kč. Starosta obce navrhl hlasováním schválit účetní
závěrku MŠ Libotov za rok 2019 a přesun zisku hospodaření ve výši 19 612,26 Kč do
rezervního finančního fondu MŠ Libotov.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2019 a přesun zisku
hospodaření ve výši 19 612,26 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov.

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy č. IV-12-2017765/VB/1 o
zřízení věcného břemene pro SPOL. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Za zřízení
břemene obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč. Starosta navrhl
hlasováním smlouvu schválit a pověřit starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu č. IV-12-2017765/VB/1 o zřízení věcného
břemene pro SPOL. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 a pověřilo starostu obce
podpisem této smlouvy.

7.

Akce v roce 2020
a. Dětský den – akce je s ohledem na aktuální situaci s pandemií zcela a bez
náhrady zrušena.
b. Čarodějnice – v pátek 29.5. od 17:00 hod
c. Volejbalový turnaj – posunutí termínu podle vývoje situace, termín bude
upřesněn
d. Fotbalový turnaj – upřesnění konání v plánovaný termín podle vývoje situace
e. Hasičská soutěž – probíhají jednání o dalším konání
f. Hustířanka – 28.05 zasedání výboru Mikroregionu Hustířanka

8.

Různé
a. Nabídka firmy CBS
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou firmy CBS Nakladatelství na prezentaci
v knize Čarovné Česko. Prezentační plocha ¼ strany při objednání 20 výtisků stojí
7 890 Kč bez DPH.
Starosta obce navrhl hlasováním schválit realizaci nabídky fi. CBS nakladatelství na
prezentaci obce Libotov v knize Čarovné Česko.

Hlasování: pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy zamítlo realizaci nabídky fi. CBS nakladatelství na
prezentaci obce Libotov v knize Čarovné Česko v částce 7 890,- Kč bez DPH.
b) Balíčky pro děti ke svátku Den dětí
Starosta obce navrhl zajištění tradičních každoročních dárků pro děti do 15ti let věku
s trvalým pobytem v obci Libotov.
Starosta obce navrhla hlasováním schválit částku 200,- Kč/balíček.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zajištění tradičních každoročních dárků pro děti
do 15ti let věku s trvalým pobytem v obci Libotov v částce 200,- Kč/balíček.
c) cena měkkého palivového dřeva
Vzhledem k malému odbytu měkkého palivového dřeva navrhl starosta snížit
jeho cenu na 500 Kč/m3.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo cenu měkkého palivového dřeva na 500 Kč/m3.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 11.05.2020
1/1.

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

2/1.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 01/20 dne 11.05.2020

3/1.

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č.1/20 v příjmu finanční dotace
Královéhradeckého kraje ve výši 1 830 623,00 Kč.

4/1.

Zastupitelstvo obce Libotov 6 hlasy schválilo návrh závěrečného účtu spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libotov za rok 2019 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Zároveň schválilo účetní závěrku za
rok 2019 dotčené účetní jednotky obce Libotov a dále schvaluje přeúčtování výsledku
hospodaření za kalendářní rok 2019 v plné výši z účtu 431 na účet 432.

5/1.

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo účetní závěrku MŠ Libotov za rok 2019 a přesun zisku
hospodaření ve výši 19 612,26 Kč do rezervního finančního fondu MŠ Libotov.

6/1.

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu č. IV-12-2017765/VB/1 o zřízení věcného
břemene pro SPOL. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 a pověřilo starostu obce
podpisem této smlouvy.

7/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy zamítlo realizaci nabídky fi. CBS nakladatelství na
prezentaci obce Libotov v knize Čarovné Česko v částce 7 890,- Kč bez DPH.

8/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zajištění tradičních každoročních dárků pro děti
do 15ti let věku s trvalým pobytem v obci Libotov v částce 200,- Kč/balíček.

9/1.

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo cenu měkkého palivového dřeva na 500 Kč/m3.

V Libotově 11.05.2020

Ověřovatelé zápisu:

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

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

místostarosta obce

starosta obce

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

