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 Zápis č. 12/2011 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 18. 11. 2011 
 

 
 
Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  
 
  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 
17:30 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 6 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 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 1 bylo schváleno.  
 
Bod č. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele.  
 
 Předsedající určil ověřovatelem zápisu: p. Františka Trávničku a p. Romana Čapka, 
zapisovatelkou Pavlu Beranovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. Romana 
Čapka, zapisovatelkou Pavlu Beranovou.  
 
  Výsledek hlasování: Pro 6. 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.  
 
 Návrh usnesení:  
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 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 
5) Zápis finančního a kontrolního výboru 
6) Schválení rozpočtového opatření č. 3 
7) Inventura 
8) Příprava akcí pro rok 2012 dle POV 
9) Kontejner na plasty 
10) Zápis z jednání valné hromady MAS Železnohorský region, o. s. a Zápis  ze zasedání 
 rady svazku obcí CŽH ze dne 10. 11. 2011 včetně Návrhu  rozpočtu dobrovolného 
 svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2012  
11) Rybník - čištění 
12) Vánoční osvětlení 
13) Palivové dřevo - surák a PA  
14) Studna - věcné břemeno 
15) Diskuse 
16) Závěr  
 
 Hlasování o návrhu programu.  
   
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  
 
Bod č. 4) Schválení návrhu usnesení.  
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení z předešlého zasedání ZO. K 
návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení ze zasedání ZO 
konaného dne 7. 10. 2011.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 
Bod č. 5) Zápis finančního a kontrolního výboru. 
 
 Předseda finančního výboru p. Jiří Paulus seznámil zastupitelstvo se zápisem č. 3. 
finančního výboru a pan Roman Čapek se zápisem č. 3. kontrolního výboru. Práce obou 
výborů jsou bez připomínek. 
 
 Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 3. finančního výboru a zápis č. 3. 
kontrolního výboru, ke kterým nebylo třeba brát nápravná opatření. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
 
Bod č. 6) Schválení rozpočtového opatření č. 3 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 
Bod č. 7) Inventura 
 

a) Předsedající seznámil přítomné s přípravou a organizací inventrur a zároveň vydal 
 nařízení o provedení inventury ke dni 31. 12. 2011. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nařízení o provedení inventury ke 

dni 31. 12. 2011. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 
 
b) K tomuto dni budou zároveň provedena zasedání finančního a kontrolního výboru.  

Za jejich provedení zodpovídají pan Jiří Paulus za finanční výbor a Roman Čapek za kontrolní 
výbor.  
Podklady pro vykonání inventur připraví paní Pavla Beranová.  

 
Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje provést zasedání kontrolního a 
finančního výboru, ke dni 31. 12. 2011.  
 
           Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  

Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 
 

Bod č. 8) Příprava akcí pro rok 2012 dle POV. 
  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem připravovaných akcí pro rok 2012 dle plánu 
POV. Zastupitelstvo po projednání se shodlo na II. etapě rekonstrukce jednoho bytu. Pokud 
obdrží obec dotace na opravu chodníku, nebo na výměnu oken v budově OÚ, pak se bude 
v těchto akcích pokračovat.    
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh akcí pro rok 2012. 

Rekonstrukce bytu, výměna oken v budově OÚ a rekonstrukce chodníku ke Krásnému. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 
 

Bod č. 9) Kontejner na plasty. 
  
 Předsedající seznámil ZO s možností nákupu kontejneru na plasty. ZO obce 
rozhodlo, že v současné době není nákup nezbytný.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschválilo nákup kontejneru na plasty. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno.  
 
Bod č. 10) Zápis z jednání valné hromady MAS Železnohorský region, o. s. a Zápis ze 
 zasedání rady svazku obcí CŽH ze dne 10. 11. 2011 včetně Návrhu rozpočtu 
 dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2012.  
  
 a) Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z valné hromady MAS 
Železnohorský region, o. s., Zápisem ze zasedání rady svazku obcí CŽH.  

b) Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu CŽH na rok 2012. 
 
 Návrh usnesení:  
 a) Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí zápis z jednání valné hromady MAS 
Železnohorský region a Zápis ze zasedání rady svazku obcí CŽH. 

b) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh rozpočtu CŽH na rok 2012. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno. 
 
Bod č. 11) Čištění rybníka 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s plánem čištění rybníka. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje postup při vyčištění rybníka v 

podzimních měsících r. 2011.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.  

 
Bod č. 12) Vánoční osvětlení. 
 



Zápis č. 12 – 18. 11. 2011 Stránka 5 
 

 Předsedající seznámil přítomné s termínem a organizací rozsvícení vánočního stromu 
v obci. Termín uskutečnění akce se bude konat 27. 11. 2011 v 17,00 hodin u obecního úřadu. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo organizaci rozsvícení vánočního 

stromu v obci. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  

 
Bod č. 13) Palivové dřevo - surák a PA  
 
 Předsedající seznámil zastupitele obce s návrhem cen při prodeji dřeva z obecních 
lesů. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nový ceník prodeje palivového 

dřeva, platný od 1. 1. 2012. Ceník je součásti zápisu - příloha č. 2. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  

 
Bod č. 14) Studna - věcné břemeno.  
 
 Dne 6. 11. 2011 obdržel OÚ od zástupce vlastníků pozemku č. 395 o výměře 924 m2 
v k. ú. Libkov u Nasavrk, návrh na odprodej tohoto pozemku. Bylo zahájeno jednání mezi 
vlastníky, OÚ a Zemědělská Horní Bradlo. Na tomto pozemku se nachází obecní studna, kde 
není provedeno věcné břemeno, a majitelé tento pozemek chtějí prodat. Po jednání 
se zástupci Zemědělská Horní Bradlo, jsme se ústně dohodli, že pozemky odkoupí 
Zemědělská Horní Bradlo a s touto společností obec uzavře věcné břemeno na studeň, která 
je ve vlastnictví obce a nachází se na tomto pozemku.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje postup jednání o pozemku, na 

kterém se nachází obecní studna, kde není provedeno věcné břemeno. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  

 
Bod č. 15) Diskuse.  
 
 Žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné    
náměty ani dotazy. 
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 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 15 bylo schváleno.  
 
Bod č. 16) Závěr.  
 
 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 19:15 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat v prosinci v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na prosinec 
2011. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 16 bylo schváleno.  
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina.  
2) Ceník palivového dřeva.   Zápis byl vyhotoven dne: 21. 11. 2011  
 
 
Zapisovatel: 
Pavla Beranová   Podpis………………………… Dne: 21. 11. 2011  
 
Ověřovatelé:  
Jméno: František Trávnička  Podpis………………………… Dne: 21. 11. 2011  
 
Jméno: Roman Čapek  Podpis………………………… Dne: 21. 11. 2011  
 
Starosta: Vladimír Petr   Podpis………………………… Dne: 21. 11. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:                       
Sejmuto:                       
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  
Sejmuto z elektronické úřední desky:  
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Příloha č. 2 

 

 

Obecní Les – ceník palivového dřeva platný od 1. 1. 2012. 
Palivové dřevo  

1m
3 

-  surák – 580,-Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

 

  1m
3 

-  paskov – 480,-Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

 

  1m
3  

- samovýroba – 250,- Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

 

  1 plm - samovýroba – 167,-Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

 

 

   

  1m
3
 - surák – 680,-Kč (pro chataře a chalupáře). 

 

  1 plm - samovýroba – 234,-Kč (pro chataře a chalupáře). 

 
 
 

 
Usnesení č. 12/2011 

 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

 
konaného dne 18. 11. 2011. 

 
 

Usnesení č. 12/13/2011 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nový ceník prodeje palivového dřeva, platný od   
1. 1. 2012. Ceník je součásti zápisu - příloha č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Libkově dne 21. 11. 2011 

Vladimír Petr  

starosta obce 

 


