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Zápis č. 4/2011 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 28. 1. 2011. 
 

 
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 se 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 schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 
1) konstatoval, že přítomni je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášenischopné 
(§ 92/3 zákon o obcích). 

 
Bod č. 1 Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 
Předsedající určil ověřovatelem zápisu: p. Vladimíra Čapka a p. Vladimíra Petra ml., 

zapisovatelkou Pavlu Beranovou. Má někdo připomínky? K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Vladimíra Čapka a p. Vladimíra 

Petra ml., zapisovatelkou Pavlu Beranovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 1 bylo schváleno. 

 
Bod č. 2 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. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání: 

 
Navržený program: 

Zahájení.  
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele. 
2) Schválení programu. 
3) Schválení návrhu usnesení. 
4) Nedokončené úkoly. 
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a) Dokončení prací na vodárně. 
b) Mostek u Havelky. Dokončení plánujeme v letních měsících. 
c) Střešní vikýř – prodejna. 
d) Dotace pro obec. 
e) Dotace na prodejnu. 
f) Kronika. 
g) Pozemky pod prodejnou. Je odeslaná plná moc na zastupování obce jistou 

osobou. 
h) Převod pozemků na les. 
i) Byty. 
j) Okno na OÚ. 
k) Oprava hasičské stříkačky. 
l) Vánoční osvětlení. 

5) Vyřízené záležitosti. 
a) Grant na podporu pořádání akcí. 
b) Žádost – smlouva o dodávce elektřiny - prodejna. 
c) Internet  - podepsána smlouva na bezplatné užívání internetu.  
d) Smlouva – veřejné osvětlení. 6. 12. 2010 odeslána. 
e) Topení na toaletách OÚ. 

6) Nové záležitosti. 
a) Veřejná schůze. 
b) Náhrada za telefonní hovory. 
c) Nákup křovinořez a motorové sekačky.  

7) Rozpočet na rok 2011. 
8) Vyjádření k zápisu finančního a kontrolního výboru. 
9) Diskuse. 

10) Závěr. 
 
Hlasování o návrhu programu. 
            Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení bodu č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod č. 3 Schválení návrhu usnesení. 

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení z předešlého zasedání OZ. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení ze zasedání OZ 

konaného dne 17. 12. 2010. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno. 

 
Bod č. 4) Nedokončené úkoly. 

Projednané jednotlivé body s následným návrhem opatření na jejich dokončení. 
 



3  
 

a) Dokončení prací na vodárně- zateplení provedl p. Roman Čapek a je hotovo. Ostatní 
dokončovací práce budou pokračovat v jarních měsících. 

 
b) Mostek u Havelky – dokončení v letních měsících. 

 
c) Střešní vikýř prodejna – hotovo. 

 
d) Dotace pro obec – starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem. 

 
e) Dotace na prodejnu – starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem. S nákupem 

nového zařízení se počká do konce měsíce září. 
 

f) Kronika – část podkladových materiálů byla zaslána kronikáři p. Velehradskému. 
 

g) Pozemky pod prodejnou – vzhledem k nepřítomnosti místostarosty p. Fibingera se 
zpráva o aktuální situaci přesouvá na příští schůzi OZ. 

 
h) Převod pozemků na les – starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem. 

 
i) Byty – starosta seznámil přítomné s postupem prací. 

 
j) Okno na OÚ – zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností výměny oken v celé budově 

OÚ. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se bude jednat o možnosti 
přidělení dotací na tuto akci. 

 
k) Oprava hasičské stříkačky – firma zajišťující opravu stříkačky kontaktovala starostu a 

seznámila ho s prodloužením termínu opravy z důvodu objednávky chybějících 
náhradních dílů.  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí v nezměněné podobě záležitosti 
vykonané, nebo částečně vykonané práce. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 4/a), b), c), d), e), f), g), h) i), j) a k) bylo schváleno. 
 

l) Vánoční osvětlení – zastupitelstvem byl odsouhlasen nákup venkovního vánočního 

osvětlení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě nákup venkovního 
vánočního osvětlení. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 4/l bylo schváleno. 
 

Bod č. 5) Vyřízené záležitosti. 
 

a. Grant na podporu pořádání akcí – bylo požádáno o granty na tyto akce: SDH – dětský 
karneval a dětský den,  
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b. Žádost – smlouva o dodávce elektřiny – prodejna – smlouva byla s VČE podepsána a 

elektroměr v prodejně je převeden na Obec Libkov. 
  

c. Internet – byla podepsána smlouva s firmou TLAPNET o bezplatném užívání internetu 
v budově OÚ.  
 

d. Smlouva veřejné osvětlení – v současné době není stále dořešeno. 
 

e. Topení na toaletách OÚ – vzhled k zamrzání vody a odpadů byl proveden nákup a 
montáž výkonnějších přímotopů.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí v nezměněné podobě záležitosti vykonané 

práce, a) seznámení s podanými žádostmi na granty pro podporu kulturních akcí, b) 
seznámení s podpisem smlouvy na převod elektroměru v prodejně, c) seznámení s podpisem 
smlouvy a zprovoznění internetového připojení novým poskytovatelem, d) seznámení se 
smlouvou na veřejné osvětlení, tento bod se řadí do bodu č. 4 „nedokončené úkoly“, e) 
seznámení s nákupem a montáží nových přímotopů v budově OÚ. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 5/a), b), c), d) a e) bylo schváleno 

 
Bod č. 6) Nové záležitosti. 
 

a) Veřejná schůze – zastupitelstvo bylo seznámeno s termínem další schůze OZ, a to 

11. 2. 2011 v 18:00 hodin a veřejné schůze 25. 2. 2011 v 18:30 hod. 

 

b) Náhrada za mobilní telefony – přesunuto na příští schůzi OZ z důvodu 

nepřítomnosti místostarosty p. Fibingera. 

 

c) Nákup křovinořezu a motorové sekačky – OZ byla odsouhlasena nutnost nákupu. 

Na nákup je možno požádat o přidělení dotace. Odkládá se na duben. 

    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí v nezměněné podobě nové záležitosti, 

body a) termín další schůze OZ a veřejné schůze OZ, b) změnu termínu náhrady za mobilní 
telefony, c) nákup křovinořezu a motorové sekačky. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 6 - a), b) a c) bylo schváleno. 

 
Bod č. 7) Rozpočet na rok 2011  
 
Řádný rozpočet bude projednán zastupitelstvem na příští schůzi, kdy budou jasnější výdaje a 
příjmy obec.   
 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí v nezměněné podobě schválení rozpočtu 
přeložit na 11. 2. 2011.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 
  

Bod č. 8) Vyjádření k zápisu finančního a kontrolního výboru. 
Dne 20. 12. 2010 byl doručen zápis č. 8 z jednání kontrolního výboru a 4 zápisy z jednání 
finančního výboru do kanceláře OÚ. 
 Opatření: 

- Finanční výbor – bez závad. 
- Kontrolní výbor doporučuje starostovi obce, aby co v nejkratší době, stavební 

firma „Nasavrcká stavební s.r.o. Horní Bradlo“ zastoupená panem Janem 
Linhartem, předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na dílo. 

Starosta obce projedná tento nedostatek s panem Janem Linhartem k odstranění této závady.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí v nezměněné podobě nápravné opatření 
k zápisům finančního a kontrolního výboru.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

 
Bod č. 9 Diskuse.  
Žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi v nezměněné podobě. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0 
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 
Bod č. 10 Závěr. 
Předsedající poděkoval všem zúčastněným. 
Schůze byla ukončena v 19:50 hodin, panem Vladimírem Petrem st. 
Příští schůze OZ se bude konat v pátek 11. 02. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2011 
Zapisovatel: Pavla Beranová   Podpis………………………… Dne: 4. 2. 2011 
 
Ověřovatelé: 
Jméno:  Vladimír Čapek  Podpis………………………… Dne: 4. 2. 2011 
 
Jméno:  Vladimír Petr ml.  Podpis………………………… Dne: 4. 2. 2011 
 

Starosta: Vladimír Petr  Podpis………………………… Dne: 4. 2. 2011 
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