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Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728 993 219 

 

Zápis číslo 4 ze zasedání Zastupitelstva obce 

Libotov ze dne 16.12.2019 
 

 

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

Hlava Luděk 

                   

omluveni: 0 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 20.00 hod. za přítomnosti 7 členů zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

1. Schválení ověřovatelů zápisu 

2. Volba zapisovatele 

3. Schválení programu zastupitelstva 

4. Kontrola usnesení 

5. Rozpočet MŠ na rok 2020 Pořízení UP 

6. Rozpočet obce na rok 2020 

7. Příspěvek na Vánoce dětem  

8. Pověřenec obce – GDPR 

9. Dodatek smlouvy Marius Pedersen 

10.  Pořízení UP 

11.  Zřizovací listina MŠ 

12.  Příspěvek Diakonie, Charita DK 

13.  Dotace veřejné osvětlení, komunální technika, kontejnery 

14.  WiFi 4 EU 

15.  Různé  

a) zaměstnanec obce 

b) vyhlášky obce – Vyhláška o místním poplatku ze psů. 

c) pronájem obecních zařízení 

d) termíny konání kulturních a sportovních akcí v roce 2020 
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1. Kontrola usnesení 

 

 Zastupitelstvo obce zkontrolovalo zápis z minulého jednání zastupitelstva 03/19 ze 30.09.2019. 

 

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

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovateli zápisu. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Petra Lebedinského ověřovatele 

zápisu. 

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání obecního 

zastupitelstva. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

3. Schválení programu zasedání ZO Libotov 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání obecního zastupitelstva 

Libotov a navrhl hlasováním schválit tento návrh. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy program zasedání ZO Libotov 04/19 dne 16.12.2019 

 

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  

 

Starosta obce  seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 03/19 ze dne 

30.09.2019 a provedl kontrolu tohoto usnesení. 

 

 

5. Rozpočet MŠ Libotov na rok 2020 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu Mateřské školy Libotov pro 

hospodaření v kalendářním roce 2019. V rozpočtu jsou zohledněny změny v kategoriích 

nákupu uhlí, spotřeby el.energie, zajištění úseku účetnictví, nákup podlahových krytin místností 

a vysavače. Starosta obce navrhl hlasováním schválit finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši 

132 000,- Kč. 

 

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

Zastupitelstvo 7 hlasy schválilo finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši 132 000,- Kč. 

 

 

6. Finanční rozpočet obce Libotov pro rok 2020 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Libotov pro hospodaření 

v roce 2020. V diskuzi byly hodnoceny jednotlivé prvky kategorie příjmů i výdajů. Řešeny 

byly předpokládané výdaje na svoz komunálního odpadu, předpokládané výdaje na provoz 

vodovodu a náklady na pověřence GDPR. 
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Poplatek za svoz odpadu 
Starosta obce seznámil zastupitele s nárůstem nákladů za svoz odpadů na následující rok. 

Předpokládaná cena svozu odpadů, mimo velkoobjemového a nebezpečného, bude zvýšena 

přibližně o 5% na osobu na rok a to včetně dětí. V diskuzi se zastupitelé shodli, že v rámci podpory 

třídění odpadu bude obec svoz skla, papíru a plastů dotovat. Poplatek za svoz komunálního odpadu 

bude 500 Kč/os./rok, pro každého občana obce Libotov staršího 6 let věku včetně osob, které 

dosáhnou 6 let v příslušném kalendářním roce. Poplatek je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky 

obce č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů ze ZO 15.12.2010, usnesení č. 3.  

Starosta obce navrhl hlasováním schválit výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč 

/rok za občana. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč /rok za 

občana. 

 

Poplatek za vodné a stočné 

Starosta obce shrnul zkušenosti z provozu vodovodu obce Libotov za období roku 2019. 

Diskutovány byly problémy, technické závady a náklady na údržbu vodovodu. Shodně jako i 

v minulých letech setrvá poplatek za stočné bezplatné, tedy 0,- Kč. Reálná cena 1m3 vody se 

všemi náklady činí v celkové kalkulaci přibližně 100,- Kč. V souvislosti s navýšením cen 

energií v roce 2020 je předpoklad i navýšení nákladů na dopravu vody. Cena bude i nadále 

dvousložková. Skládá se z poplatku za vodoměr – 480 Kč ročně a ceny za reálně odebranou 

vodu. 

Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 40,-Kč/m3 odebrané vody, tzv.vodné. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 40,-Kč/m3 odebrané vody, tzv.vodné. 

 

 

Lesy 

Starosta obce shrnul současnou situaci v lesním hospodářství. Obec v tuto chvíli hospodaří 

nejspíše s vyrovnaným náklady a výdaji v kategorii lesních prací, údržby, výsadby i těžby a 

prodeje dřeva. Celkové hodnocení bude k dispozici až v úvodních měsících roku 2020. 

V současné době obec stále nabízí dřevo k prodeji. V případě zájmu je možné kontaktovat 

starostu obce. 

 

Změny v návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 

 

Bylo navrženo 10 000 navýšení na straně výdajů na projekční práce a 10 000 na straně příjmů 

jako předpokládaný zisk z akcí, pořádaných obcí. 

 

 

Na závěr tohoto bodu starosta obce seznámil přítomné zastupitele s kompletním návrhem 

rozpočtu hospodaření obce pro rok 2020 a střednědobým výhledem na roky 2020-2024 a navrhl 

jejich schválení. Rozpočet na rok 2020 je navržen jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 3 897 960,00 

Kč, výdaje ve výši 3 897 960,00 Kč. Dále je třeba stanovit závazné ukazatele v odvětvovém 

(paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.     

 

 

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

Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy střednědobý výhled na roky 2020-2024 a finanční 

rozpočet obce na rok 2020, který je navržen jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 3 864 430,00 Kč, 
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výdaje ve výši 3 864 430,00 Kč. Dále je třeba stanovit závazné ukazatele v odvětvovém 

(paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.     

 

7. Příspěvek dětem na Vánoce  
  

Zastupitelstvo projednalo příspěvek dětem na vánoce. Bylo navržen, aby dětem s trvalým 

pobytem v obci Libotov narozeným v období od  1.1.2002 do 31.12.2019 byl vyplacen finanční 

dar ve výši Kč 500,-- na jedno dítě. Celkem je to 31 dětí. Výplata finančních darů bude 

provedena 16.12.2019  proti podpisu zákonných zástupců dítěte. Výplatu provede paní Věra 

Černá od 18:30 do 20:00 hodin. 

 

 hlasování: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,-dětem s trvalým pobytem v obci 

Libotov narozeným v období od  1.1.2001 do 31.12.2019 

 

 

8. Pověřenec obce – GDPR 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem pracovní smlouvy DPP na rok 2020 pro zajištění 

povinné osoby ke kontrole ochrany osobních údajů tzv. pověřence GDPR. DPP mezi Obec 

Libotov,  Libotov 80 a paní Ilonou Čepelkovou, předmětem DPP je zajištění činnosti v ochraně 

osobních údajů pověřence GDPR v částce 600,- Kč měsíčně. Starosta obce seznámil zastupitele 

s podpisem DPP na činnost pověřence GDPR s paní Ilonou Čepelkovou. 

 

 

 

9. Dodatek smlouvy Marius Pedersen 

 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen, kde 

dochází ke změně sjednané ceny za svoz komunálního odpadu na 442,- Kč 

Starosta navrhl zastupitelstvu, aby ho pověřilo podpisem dodatku Dodatek č.9 smlouvy na 

zajištění sběru, svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných 

složek TKO . 

 

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

Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu podpisem dodatku č. 9 s firmou Marius Pedersen. 

 

 

10. Pořízení UP  

Starosta obce seznámil zastupitele s nutností znovu schválit pořizovatele UP a pověřit starostu 

obce jako určeného zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat.   

 

hlasování: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 

Zastupitelstvo obce Libotov schválilo 7 hlasy  

 

 Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Územního plánu Libotov bude i nadále probíhat 

podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního 

plánování.   

 

 Mgr. Filipa Krause jako určeného zastupitele, který bude i nadále spolupracovat 

s pořizovatelem Územního plánu Libotov. 
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11. Zřizovací listina MŠ 

 

Starosta seznámil zastupitele s neúplností zřizovací listiny MŠ, kde není jednoznačně určeno, 

kdo v době nepřítomnosti ředitelky školy určuje zástupce a pověřuje ho přechodným vedením 

školy. Starosta navrhuje čl. d) doplnit o následující odstavec: 

Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v 

rozsahu svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno 

jinak. 

 

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

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo přidání odstavce 4 do čl. d) zřizovací listiny MŠ ve znění: 

Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v 

rozsahu svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno 

jinak. 

 

 

12. Diakonie Dvůr Králové n/L 

  

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženou žádostí Diakonie Dvůr Králové nad 

Labem a farní charity Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí finančního příspěvku. Starosta 

obce navrhl hlasováním schválit částku 2 000,- Kč pro oba subjekty 

  

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 2 000,- Kč pro Diakonii Dvůr Králové n/L. a pro Farní 

charitu Dvůr Králové n/L. 

 

13. Dotace veřejné osvětlení, komunální technika, kontejnery 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti na získání finanční 

podpory k rekonstrukci veřejného pouličního osvětlení. Dotace je z POV ve výši 50% a žádosti 

se podávají do 29.1.2020. Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání žádosti na finanční 

podporu pro rekonstrukci veřejného pouličního osvětlení. 

  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na finanční podporu pro rekonstrukci veřejného 

pouličního osvětlení. 

 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti na získání finanční 

podpory 85% z OPŽP na nákup vlastních kontejnerů na tříděný odpad. Žádost se musím podat 

do 3.2.2020 Starosta obce navrhl hlasováním schválit podání této žádosti. 

  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na nákup vlastních kontejnerů na tříděný odpad. 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podání žádosti na získání finanční 

podpory na pořízení UP. Obec má v současné době rozhodnutí o poskytnutí dotace 80% 

z programu MMR. Zbývá tedy cca 40 000 jako vlastní zdroje, které by šli ještě z 50% pokrýt 

dotací od KHK v případě úspěchu další žádosti. Starosta obce navrhl hlasováním schválit 

podání této žádosti. 

 

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na pořízení ÚP obce. 
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14. WiFi 4 EU 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s úspěšným podáním žádosti v programu Wifi4EU, 

který má za úkol přivést kvalitní a rychlý internet do malých obcí EU. Obec obdržela 100% 

dotaci ve výši max. 15 000 eur na nákup hotspotů bezdrátového internetu. Vytvoří se tak 

kvalitní připojení na veřejně přístupných místech v obci, které bude pro uživatele zdarma. Bude 

se jednat o MŠ, dětská hřiště a sportovní areál. Na naplnění cíle dotace má obec 18 měsíců. 

Starosta navrhl zastupitelům přijetí této dotace. 

  

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

Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí dotace 15 000 eur z programu WiFi4EU.  

 

 

15. Různé 

a) Vyhlášky obce – nutná aktualizace vyhlášek obce 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s aktualizací vyhlášky obce Obecně závazná 

vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů. Starosta obce navrhl hlasováním schválit znění 

vyhlášky. 

 

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

Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

b) Půjčování obecních zařízení 
Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou nastavení jednotné formy výpůjčního řádu 

obecních kulturně společenských zařízení. Cena za pronájem byla diskutována s návrhy 

v částkách 500,- až 1 500,- Kč/den. Starosta obce navrhl hlasováním schválit částku 500,-

Kč/den za pronájem občanovi s trvalým pobytem v Libotově a částku 1 500,-Kč/den za 

pronájem ostatním občanům. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů 

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 500,-Kč/den za pronájem obecního zařízení 

občanovi s trvalým pobytem v Libotově a částku 1 500,-Kč/den za pronájem ostatním 

občanům. 

 

c) Termíny kulturních a sportovních akcí v roce 2020 

28.02.2020 Den seniorů (OÚ Libotov) 

07.03.2020 MDŽ 

23.05.2020 Volejbalový turnaj Libotov (sportovní areál Libotov) 

06.06.2020 Dětský den v Libotově (sportovní areál Libotov) 

20.06.2020 Hasičská soutěž Libotov (sportovní areál Libotov) 

27.06.2020 Fotbalový turnaj Libotov (sportovní areál Libotov) 

27.06.2020 Libotovská rocková noc (sportovní areál Libotov) 

05.09.2020 Den obce Libotov (sportovní areál Libotov) 

19.09.2020 Den mužů (sportovní areál Libotov) 

28.11.2020 Rozsvěcení vánočního stromu (sportovní areál Libotov) 
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 16.12.2019 

 
4/1.      Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovateli zápisu Milana 

Řeháka a Petra Lebedinského 

 

4/2. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo program veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce 

Libotov č.4/2019 

 

4/3. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční rozpočet MŠ Libotov ve výši 132 000,- Kč. 

 

4/4. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo výši poplatku za směsný komunální odpad 500,- Kč /rok 

za občana. 

 

4/5. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 40,-Kč/m3 odebrané vody, tzv. vodné. 

 

4/6. Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy střednědobý výhled na roky 2020-2023 a finanční 

rozpočet obce na rok 2020, který je navržen jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 3 864 430,00 Kč, 

výdaje ve výši 3 864 430,00 Kč. Dále je třeba stanovit závazné ukazatele v odvětvovém 

(paragrafy) i druhovém (položky) členění rozpočtové skladby.     

 

4/7. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,- dětem s trvalým pobytem 

v obci Libotov narozeným v období od  1.1.2002 do 31.12.2019 

 

4/8. Zastupitelstvo přijalo informace k podpisu smlouvy DPP na činnost pověřence GDPR s paní 

Ilonou Čepelkovou. 

 

4/9. Zastupitelstvo 7 hlasy pověřilo starostu podpisem dodatku č. 9 s firmou Marius Pedersen. 

  

4/10. Zastupitelstvo obce Libotov schválilo 7 hlasy  

 

 Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Územního plánu Libotov bude i nadále probíhat 

podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního 

plánování.   

 

 Mgr. Filipa Krause jako určeného zastupitele, který bude i nadále spolupracovat 

s pořizovatelem Územního plánu Libotov. 

 

 

4/11. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy částku 2 000,- Kč pro Diakonii Dvůr Králové n/L. a pro Farní 

charitu Dvůr Králové n/L. 

 

  

4/12. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na finanční podporu pro rekonstrukci veřejného 

pouličního osvětlení. 

 

 

4/13. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na nákup vlastních kontejnerů na tříděný odpad. 

 

 

4/14. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy podání žádosti na pořízení ÚP obce. 
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4/15. Zastupitelstvo schválilo 7 hlasy přijetí dotace 15 000 eur z programu WiFi4EU.  

 

 

4/16. Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

 

4/17. Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo částku 500,-Kč/den za pronájem obecního zařízení 

občanovi s trvalým pobytem v Libotově a částku 1 500,-Kč/den za pronájem ostatním 

občanům. 

 

 

 

 

V  Libotově 16.12.2019  
 

 

          

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

         místostarosta obce           starosta obce 

 

 

 

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

                                     Řehák Milan 

 

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

                       Lebedinský Petr 

 


