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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

Výpis Usnesení č. 41/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 21. 9. 2018, od 19:00 hodin. 

 

 

 
 

Usnesení č. 1/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., 

Františka Trávničku a zapisovatelem p. Jiřinu Velehradskou. 

 
 

Usnesení č. 2/41/2018 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
 
Program: 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu 
2. Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu 

usnesení č. 39 ze dne 22. 6. 2018 a 40 ze dne 31. 7. 2018 
3. Projednat plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 6 
4. Projednat Veřejnoprávní smlouvu s o výkonu přenesené působnosti na úseku 

projednávání přestupků  
5. Projednat žádost na prodej obecního pozemku 
6. Projednat zaměření cesty – pozemky č. 514/18, 554/7 a část pozemku 819 
7. Projednat odkoupení budovy – (váha) u kravína 
8. Projednat návrh smlouvy o dílo k připomínkování na projekt – Posílení vodárenské 

soustavy v obci Libkov  
9. Projednat nákup žebříku do půdních prostor OÚ 
10. Projednat stížnost na schválení části trasy cyklozávodu Manitou Železné hory 
11. Diskuse  
12. Závěr 

 
 

Usnesení č. 3/41/2018  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 39/2018 

ze dne 22. 6. 2018. 
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Usnesení č. 4/41/2018 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 39/2018 ze dne 22. 6. 2018, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 
 
 

Usnesení č. 5/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 40/2018 

ze dne 31. 7. 2018. 
 
 

Usnesení č. 6/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 40/2018 ze dne 31. 7. 2018, 

jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 

 
 
Usnesení č. 7/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2018 ke dni 31. 8. 

2018. 
 
 

Usnesení č. 8/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 

s vyrovnanými příjmy a výdaji v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“) a v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Usnesení č. 9/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu v souladu s § 63 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 105 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení. Město Nasavrky bude prostřednictvím svých 
orgánů namísto obce Libkov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost 
svěřenou orgánům obce na úseku projednávání všech přestupků, a pověřují starostu 
podpisem smlouvy. 
 
 

Usnesení č. 10/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje žádost pana Pavla Vašáka o prodej pozemkové 

parcely č. 14/1 o výměře 47m2 v k. ú. Libkov u Nasavrk tak, jak vznikla GP č. 228-53/2018 za 
kupní cenu ve výši 1410,- Kč a pověřují starost podpisem smlouvy.  
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Usnesení č. 11/41/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zaměření původních komunikací, pozemková p. 

č. 514/18, p. p. č. 554/7 a část pozemku p. č. 819 a pověřuji starostu jednáním. 
 
 

Usnesení č. 12/41/2018 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje koupi budovy (váhy) u kravína, jako skladovací 
prostory pro obec a pověřují starostu jednáním s firmou uvedenou v zápise ZO.  

 
 

Usnesení č. 13/41/2018 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvou o dílo k připomínkování na projekt – 

„Posílení vodárenské soustavy v obci Libkov“ zhotovitelem ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH 
ČECH o.p.s.. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 1. 10. 2018 
 
 
Ověřovatelé:   
Jméno: František Trávniček   Podpis………………………… Dne: 1. 10. 2018 

 
Jméno: Vladimír Petr ml.    Podpis………………………… Dne: 1. 10. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 1. 10. 2018  Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 19. 10. 2018 
Sejmuto: 23. 11 2018                                Sejmuto z elektronické úřední desky: 23. 11. 2018 

 


