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Zápis č. 10/2011 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 03. 09. 2011. 
 
 
Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  
 
  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 
18:00 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. Vladimíra Petra 
ml., zapisovatelem Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. 
Vladimíra Petra ml., zapisovatelem Jana Fibingera.  
 
  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. K 
návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění dle § 94/1 zákona č. 128/2000 Sb. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Návrh programu byl 
doplněn. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
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Navržený program: 
 

 

1) Zahájení. 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele. 
3) Schválení programu. 
4) Schválení návrhu usnesení. Č. 8 a 9. 
5) Projednání návrhu vymezení zón ochrany přírody v katastru obce. 
6) Projednání jednacího řádu. 
7) Přehodnocení pojistek. 
8) Výměna oken na OÚ (kancelář a zasedací místnost). 
9) Kontrolní a finanční výbor. 

10) Čištění rybníka. 
11) Rozdělení cesty u Bohuňka.  
12) Informace o převodu pozemků. 
13) Vnitřní směrnice na oběh účetních dokladů. 
14) Schválení PROGRAMU OBNAVY VENKOVA obce. 
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 č. 
8/2011 a z mimořádného zasedání č. 9/2011 ZO. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy 
na doplnění.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení ze zasedání ZO 
konaného dne 17. 6. 2011 a z mimořádného zasedání ZO konaného dne 20. 7. 2011.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 

Bod č. 5) Projednání návrhu vymezení zón ochrany přírody v katastru obce. 
 
 Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem na vymezení nových zón ochrany 
přírody v katastru obce. Po projednání ZO s návrhem zón nesouhlasí. 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje návrh na vymezení nových 
zón ochrany přírody v katastru obce.  
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 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
 
Bod č. 6) Jednací řád zastupitelstva obce Libkov. 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s novým jednacím řádem. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov, po projednání schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce 

Libkov na r. 2010 – 2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0. 
 Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 
Bod č. 7) Přehodnocení pojistek. 

 
Předsedající seznámil přítomné s výši pojistných částek pojištění majetku obce. V 

současné době se neuvažuje o jiném poskytovateli pojištění, i když nové pojištění, za stejných 
podmínek dle nové nabídky, je téměř o polovinu lacinější.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje jiného poskytovatele pojištění. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 1.  
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno.  

 
Bod č. 8) Výměna oken 
  
 Předsedající seznámil zastupitelstvo s možností výměny oken v bytech budovy OÚ. 
Zastupitelé vybrali dle cenové nabídky firmu LEVEL, jako výrobce, dodavatele a provedení 
montáže oken. Jedná se o 6 ks plastových, oken (veranda 2x, koupelna 2x a chodba 2x). 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje firmu LEVEL, jako výrobce, 
dodavatele a provedení montáže oken. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 
 
Bod č. 9) Kontrolní a finanční výbor. 
  
 Seznámení a vyjádření k zápisům finančního a kontrolního výboru. 
 
 Předsedající seznámil přítomné se zápisy finančního výboru, kde nebyly zjištěny 
zjevné závady. U kontrolního výboru byla zjištěna závada a to, špatná přístupnost chodníku 
v úseku od domu č. p. 2 až po dům č. p. 19. ZO po projednání navrhlo uskutečnit brigádu na 
odstranění nedostatků. 
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.  
Návrh usnesení:    

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje zápisy finančního a kontrolního 
výboru. U kontrolního výboru byla zjištěna závada a to se špatnou přístupností na chodníku, 
ke kterému je vzato nápravné opatření. 
 
  Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno.  
 
Bod č. 10) Čištění rybníka  
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s termínem provedení prací a odstranění 
písečného nánosu u přítoku a odtoku rybníka. 

  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje odstranění písečného nánosu u 

přítoku a odtoku rybníka s termínem provedení v podzimních měsících r. 2011.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.   

 
Bod č. 11) Rozdělení cesty u Bohuňka. 
 

Předsedající seznámil přítomné se situací rozměření cesty u Bohuňka, ke které má 
dojít v co nejkratší době (přislíbeno p. Milošem Stehnem). Jedná se o asfaltovou část cesty, 
která bude převedena na obec. Cena pozemku 0,- Kč a jeho rozměření, bude oceněno na 5–6 
tisíc Kč. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje záměr obce o rozměření cesty u Bohuňka a 

finančním vyrovnání tohoto záměru. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.  

 
Bod č. 12) Prodej pozemků pod prodejnou. 

 
Ing. Fibinger seznámil přítomné se situací. Právní kancelář v příštím týdnu posílá návrh 

dohody na zřízení věcného břemene na pozemky pod prodejnou. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí stav s prodejem pozemků pod prodejnou. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  
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Bod č. 13) Vnitřní směrnice na oběh účetních dokladů.  
 

Předsedající seznámil přítomné s nutností vypracovat a schválit vnitřní směrnice pro 
obec. Dopracovány budou až po dílčí kontrole finančního odboru Pardubického krajského 
úřadu. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí stav při vypracování směrnic. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  
 

Bod č. 14) Schválení PROGRAMU OBNAVY VENKOVA obce. 
 

Předsedající seznámil přítomné s PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA, vypracovaný na 
roky 2011 - 2015.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA, 

vypracovaný na roky 2011 - 2015.  
tyto návrhy žádostí o dotace: 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  

 
Bod č. 15) Diskuse.  

  
1. Předsedající v diskusi projednal, úpravu chodníku podél hlavní vozovky s návrhem, 
uskutečnit brigádu v pátek 9. 9. 2011 od 17,00 hodin, (lopata, nebo krumpáč sebou). 
Zajistí starosta a Čapek Roman. Po ukončení práce, bude zajištěné občerstvení 
v hostinci „U Pilařů“. 

 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje brigádu s občerstvením na 9. 9. 
2011 od 17,00 hodin. 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 15/1 bylo schváleno.  
 
 

2. Předsedající v diskusi projednal, návrh nákupu sedmi triček s logem Libkova, pro 
Libkov u Domažlic, který s naší obcí navázal přátelské setkání.  

 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nákup 7 triček s logem, pro 
Libkov u Domažlic. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 15/2 bylo schváleno.  
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Bod č. 16) Závěr.  
 
 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 19:30 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat v říjnu v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na říjen 2011. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 17 bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina.    Zápis byl vyhotoven dne: 8. 9. 2011  
 
 
Zapisovatel: 
Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 8. 9. 2011  
 
Ověřovatelé:  
Jméno: František Trávnička  Podpis………………………… Dne: 8. 9. 2011  
 
Jméno: Vladimír Petr, ml.  Podpis………………………… Dne: 8. 9. 2011  
 
Starosta: Vladimír Petr   Podpis………………………… Dne: 8. 9. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:    Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  
Sejmuto:    Sejmuto z elektronické úřední desky:   
 


