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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 
 
 
 
 

Výsledky projednání č. 26/2017  
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov  

konaného dne 28. 4. 2017, od 18:30 hodin. 
 
 
Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, projednání programu zasedání 
zastupitelstva. 
 

o Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:30 hodin starostou obce Vladimírem Petrem („dále jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v 
souladu s § 92/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace 
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. 4. 2017 do 28. 4. 2017.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomní: Čapek Vladimír, Jiří Paulus, Vladimír Petr, Vladimír Petr ml. a František 
Trávnička.  
 Omluven: Čapek Roman a Jiřina Velehradská. 
 

o Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., Františka Trávničku 

a zapisovatelem p. Vladimíra Čapka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml., Františka 

Trávničku a zapisovatelem p. Vladimíra Čapka. 
 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 5  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 1/26 bylo schváleno. 

 
o Projednání programu zasedání zastupitelstva. 

 
Předsedající dále seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.  
 

Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání: 
 

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

usnesení č. 25 ze dne 31. 3. 2017   

3. Projednat nabídku kalendářů na rok 2018  

4. Projednat nabídku lesního pozemku  
5. Seznámení s plněním rozpočtu - Projednat rozpočtové opatření  
6. Projednat nové místo na nebezpečný odpad 
7. Projednat dárkový balíček pro p. Vlastislava Berana  
8. Diskuse  
9. Závěr 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 5  Proti 0  Zdrželo se 0   
Usnesení č. 2/26 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 2) Projednat zápis a shodu výpisu usnesení ze zasedání ZO č. 25 ze dne 31. 3. 2017 a jeho 
plnění.     
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 25/2017 
ze dne 31. 3. 2017. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 5  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 3/26 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 25/2017 ze dne 31. 3. 2017, 
jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho 
plnění. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 5  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 4/26 bylo schváleno. 

* * * 
 
 

Bod č. 3) Projednat nabídku kalendářů na rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zadání výroby kalendářů na rok 2018 v celkovém 

množství 60 ks, panu Ludvíku Plašilovi „Fotoateliér Ludvík Plašil, Karlova 686, 53901 
Hlinsko“. 
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Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 5   Proti 0   Zdržel se 0   
Usnesení č. 5/26 bylo schváleno. 

* * * 
  

 
Bod č. 4) Projednat nabídku lesního pozemku. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zakoupit lesní pozemek p. č. 1150/7 o výměře 

24 628 m2 v katastrálním území Horní Bradlo, sousedící s lesním pozemkem obce, za částku 
229 460,- Kč.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 5  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 6/26 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 5) Seznámení s plněním rozpočtu - Projednat rozpočtové opatření.  
 

Návrh usnesení: 

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. 1/2017, změnu schváleného rozpočtu Obce 

Libkov pro rok 2017, spočívající v navýšení v příjmu nad rámec schváleného rozpočtu a jejich 

zapojení do výdajů včetně přesunů mezi položkami u výdejových paragrafů. 

Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 5   Proti 0   Zdržel se 0   

Usnesení č. 7/26 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 6) Projednat určení nového místa na železo a nebezpečný odpad. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje odložit jednání, o ukládání železa a 
nebezpečného odpadu, na další zasedání. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 5   Proti 0   Zdržel se 0              

Usnesení č. 8/26 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 7) Projednat dárkový balíček pro p. Vlastislava Berana. 
 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zakoupení věcného daru, za dlouholetou práci 

v kultuře a v SDH Libkov Vlastislavu Beranovi, při příležitosti 60. výročí narození. 

 

Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 5   Proti 0   Zdržel se 0                     

Usnesení č. 9/26 bylo schváleno. 

* * * 
 

 
Bod č. 8) Diskuse. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, že žádný z přítomných nepřispěl námětem 

ani dotazem do diskuse.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 5  Proti 0 Zdržel se 0.        

* * * 
 
 
Bod č. 9) Závěr. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, 26. 5. 2017 od 

19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0. 

* * *  
 

 
 
  
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 5. 2017 
      

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

 
 
 
 
Vyvěšeno: 10. 5. 2017  Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 12. 5. 2017        
Sejmuto: 26. 6. 2017    Sejmuto z elektronické úřední desky: 26. 6. 2017 
 


