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Zápis č. 13/2011 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 16. 12. 2011 
 
 
 
 
Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  
 
  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 § 93/1 
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna v souladu se 
zákonem. Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášenischopné (§ 92 odstavec 3 zákona o obcích).  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zahájení jednání a usnášeníschopnost 
zastupitelů (§ 92 odstavec 3 zákona o obcích).  
 
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 1 bylo schváleno.  
 
Bod č. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele.  
 
 Předsedající určil ověřovatelem zápisu: p. Vladimíra Čapka a p. Jiřího Paulusa, 
zapisovatelem p. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Vladimíra Čapka a p. Jiřího 
Paulusa, zapisovatelem p. Jana Fibingera.  
 
  Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 2 bylo schváleno.  
 
Bod č. 3) Schválení návrhu programu:  
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu programu 
byly vzneseny návrhy na doplnění dle § 94/1 zákona č. 128/2000 Sb. Návrh programu byl 
doplněn. 
  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
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 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
 
Navržený program: 
 
1) Zahájení. 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele. 
3) Schválení programu. 
4) Schválení návrhu usnesení č. 12. 
5) Schválit návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012. 
6) Informace o inventuře. 
7) Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2012. 
8) Informace o zápisu ze zasedání dobrovolného svazku obcí CŽH v Liboměřicích. 
9) Informace o rybníku a jeho čištění na přítoku. 
10) Informace o studni na pozemku č. 395 a věcném břemenu.  
11) Informace o pozemku pod prodejnou. 
12) Diskuse 
13) Závěr  
 
 Hlasování o návrhu programu.  
   
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  
 
Bod č. 4) Schválení návrhu usnesení.  
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 12 ze zasedání ZO konaného 
dne 18. 11. 2011. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 12 ze 
zasedání ZO konaného dne 18. 11. 2011.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 
Bod č. 5) Schválit návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012. 
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem pravidel rozpočtového provizoria pro rok 
2012. 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh pravidel rozpočtového 
provizoria na rok 2012. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
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Bod č. 6) Informace o inventuře. 
 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem inventur. Inventarizace bude provedena 
k 31. 12. 2011. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí informaci o průběhu 

inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 
Bod č. 7) Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2012 
  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem připravovaných kulturních akcí pro rok 
2012.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí návrh kulturních akcí pro 

rok 2012. 
  
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 

  
Bod č. 8) Informace o zápisu ze zasedání dobrovolného svazku obcí CŽH v Liboměřicích. 
  

Předsedající seznámil přítomné se zápisem ze zasedání dobrovolného svazku obcí CŽH 
konaného dne 2. 12. 2011 v Liboměřicích.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí tento zápis bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

  
Bod č. 9) Informace o rybníku a jeho čištění na přítoku. 

 
Předsedající seznámil zastupitelstvo s dalším postupem pro získání povolení na 

vyčištění rybníka. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí další postup pro získání povolení k 

vyčištění rybníka. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno.  
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Bod č. 10) Informace o studni na pozemku č. 395 a věcném břemenu.   
 
 Předsedající seznámil ZO s průběhem jednání mezi vlastníky, OÚ a Zemědělská Horní 
Bradlo. Sdělení od právního zástupce pěti majitelů pozemku, na kterém se nachází obecní 
studna, je takovéto. Jeden z majitelů odkoupí pozemek a bude jednat se Zemědělskou Horní 
Bradlo o jeho výměně. Jestli se dohodnou (to je: nový majitel se Zemědělskou Horní Bradlo) 
poté budem moci se Zemědělskou Horní Bradlo provést na tomto pozemku věcné břemeno, 
na studeň a přívodní potrubí k vodojemu (jednáno s Kombercem).  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí postup a stav jednání při 

prodeji pozemku č. 395 a věcném břemenu na studeň. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.  

 
Bod č. 11) Informace o pozemku pod prodejnou. 
  

Pan Jan Fibinger seznámil zastupitelstvo se stavem pozemků pod prodejnou. Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, zaslal obci dodatek ke smlouvě o pronájmu 
pozemku pod prodejnou. Starosta obce sjednal s úřadem jednání na vyjasnění, zda podepsat 
prodloužení smlouvy či ne.    
14. 12. 2011 proběhlo jednání na MěÚ V Chrudimi. Právní zástupce obce Libkov doporučil, 
dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku pod prodejnou nepodepisovat, aby soud rozhodl o 
nároku na pozemky. 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nepodepsat dodatek ke smlouvě o 
pronájmu pozemku pod prodejnou. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.  
 
Bod č. 12) Diskuse.  
 
 Paní Jiřina Velehradská a Šárka Paulusová vznesly požadavek na zajištění nástupní a 
výstupní autobusové zastávky linky Chlum – Nasavrky s dobou příjezdu do Nasavrk nám. 7,18 
hodin a zajistit návaznost na Chrudim v 7,19 hodin. Zajistit odjezd od Základní školy 
v Nasavrkách na Chlum. Odjezd z náměstí je v 13,42 hodin.  

 
Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí tento požadavek a pověřuje 
starostu p. Vladimíra Petra st., aby provedl potřebná jednání k zajištění těchto spojů. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  

Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  
 
  



Zápis č. 13/2011 - 16. 12. 2011 Stránka 5 
 

Bod č. 13) Závěr.  
 
 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 19:50 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat v lednu 2012 v zasedací 
místnosti obecního úřadu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO 
na leden 2012. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina.    Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2011  
 
 
Zapisovatel: 
Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 19. 12. 2011  
 
Ověřovatelé:  
Jméno: Vladimír Čapek  Podpis………………………… Dne: 19. 12. 2011  
 
Jméno: Jiří Paulus   Podpis………………………… Dne: 19. 12. 2011  
 
Starosta: Vladimír Petr   Podpis………………………… Dne: 19. 12. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšen                       
Sejmuto:                       

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  
Sejmuto z elektronické úřední desky:  

 


