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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

 
Výpis Usnesení č. 19/2016 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 
konaného dne 8. 09. 2016. 

 

 

 

Usnesení č. 1/19/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., p. 
Františka Trávničku a zapisovatelem pí. Jiřinu Velehradskou.  

  

Usnesení č. 2/19/2016 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
 
Program: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 

3. Projednání programu 

4. Projednání zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu usnesení č. 

18 ze dne 16. 6. 2016  

5. Projednání Programu obnovy venkova - Aktiva  

6. Projednání podání žádosti na dotaci „Úpravu veřejného prostranství“ na rok 2017  

7. Projednání Směnné smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služební inženýrské sítě 
8. Projednání Kupní smlouvy 

9. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 

10. Projednání rozpočtového opatření č. 3 

11. Projednání zápisu FV a KV. 

12. Projednání posouzení budov v majetku obce z hlediska potřeby PENB 

13. Diskuse 

14. Závěr 

 

Usnesení č. 3/19/2016  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 18/2016 
ze dne 16. 6. 2016. 
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Usnesení č. 4/19/2016  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 17/2016 ze dne 11. 5. 2016, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 

 

Usnesení č. 5/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Program obnovy venkova - AKTIVA v souladu se 
zákonem o obcích § 84 odst. 2 písm. a). 

 

Usnesení č. 6/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova Pardubického kraje na rok 2017, AKCE - Dotační titul 2 bod 1) Komplexní 
úprava veřejných prostranství. Jedná se o veřejné prostranství u OÚ na p. p. č. 774/3, na 
části p. p. č. 774/4 a na části p. p. č. 705/5 v katastru Libkov u Nasavrk 

 

Usnesení č. 7/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Směnou smlouvou a Smlouvou o zřízení věcného 
břemene – služební inženýrské sítě. Smlouva obsahuje za 1. výměnu pozemků p. č. 281/1 o 
výměře 562 m2 za pozemek p. č. 295/3 o výměře 562 m2 a za 2. Zřízení věcného břemene. 
Zastupitelé pověřují starostu jejím podpisem. 
   

Usnesení č. 8/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 283/3 o 
výměře 365 m2 v k. ú. Libkov u Nasavrk a pověřují starostu jejím podpisem 

 

Usnesení č. 9/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2007 a č. 8/2008.  
 

Usnesení č. 10/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje, na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech“), rozpočtové opatření č. 3/2016, změnu schváleného rozpočtu 
Obce Libkov pro rok 2016, spočívající v účtování nových položek a v přesunech příslušných 
částek mezi jednotlivými oddíly rozpočtu v příjmové a výdajové části rozpočtu. Celková výše 
vyrovnaného rozpočtu je 2 477 501,00 Kč.  
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Usnesení č. 11/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje a bere na vědomí zápis č. 2/2016 FV v souladu 
se zákonem č. 128/2000 sb., § 119 odstavec 2, a) a b) bez výhrad. 

 

Usnesení č. 12/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje a bere na vědomí zápis č. 2/2016 KV v souladu 
se zákonem č. 128/2000 sb., § 119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 

  

Usnesení č. 13/18/2016 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nabídku firmy PKV BUILD s. r. o., posouzení 
budov v majetku obce Libkov z hlediska potřeby PENB. Povinnost zpracování PENB se 
vztahuje na 2 objekty. 

 
 
 
 
 
 
………………………       ………………………                                                                          
Jiří Paulus         Vladimír Petr           
místostarosta obce        starosta obce 

 

Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 16. 09. 2016 

 

 

Ověřovatelé:  

Jméno: Vladimír Petr ml.   Podpis………………………… Dne: 16. 09. 2016 

 

Jméno: František Trávnička   Podpis………………………… Dne: 16. 09. 2016 

 

 

 

 
 
Vyvěšeno: 16. 09. 2016  Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 29. 09. 2016 
Sejmuto: 13. 10. 2016   Sejmuto z elektronické úřední desky: 14. 10. 2016 
 
 


