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Zápis č. 20/2012 

ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 21. 9. 2012 

 

 

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. Františka Trávničku a p. Vladimíra Čapka, 
zapisovatelem Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. Vladimíra Čapka, 
zapisovatelem Ing. 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. K návrhu programu byly vzneseny 
návrhy na doplnění dle § 94/1 zákona č. 128/2000 Sb. Návrh programu byl doplněn. 

Předsedající dal hlasovat o doplněném 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. 19 ze dne 9. 6. 2012  
5. Schválení zaplacení nájmu z pozemků pod prodejnou 
6. Schválení přípojky vody (Menclík) 
7. Schválení zhotovení chodník u OÚ  
8. Informace - zápis Finančního a Kontrolního výboru 
9. Informace - dotace na cestu, rozhlas a prodejnu 
10. Informace - částečné odstranění nánosu z rybníka 
11. Informace - volby 2012 
12. Informace - brigáda do lesa na dřevo 
13. Informace - pozvat zástupce CHKO na obec. 
14. Diskuse  
15. 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 č. 19 ze dne 9. 6. 2012. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 19 z předešlého zasedání ZO konaného 
dne 9. 6. 2012. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 19 ze zasedání ZO 
konaného dne 9. 6. 2012.  

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  

 

Bod č. 5) Schválení úhrady nájemného za pozemky st. p. č. 75 a 22, a parcela č. 55/2 

Předsedající seznámil přítomné s druhou upomínkou od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE 
VĚCECH MAJETKOVÝCH o nezaplacení úhrady nájemného za pozemky (st. p. č. 75 a 22, a za parcelu č. 
55/2). Splatnost nájemného 27. 9. 2012, převod peněz z účtu na účet až 3 dny, proto je třeba se 
rozhodnout, jestli neplatit, kde bude následovat soudní řízení, které schvaluje místostarosta, nebo 
zaplatit a jednat s ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH o možnosti opětovného 
přehodnocení ceny uvedených  pozemků. Doposud OÚ nemá písemný zápis z jednání ÚŘADU PRO 
ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH a obcí Libkov zastoupeným právníkem Malý, starostou a 
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místostarostou obce. Setkání se uskutečnilo na ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH 
MAJETKOVÝCH v Chrudimi. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo, úhradu nájemného za pozemky zaplatit a po 
té vyvolat další jednání s ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH o odprodej těchto 
pozemků za přijatelnější cenu pro obec (st. p. č. 75 a 22 a za parcelu č. 55/2). 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 1. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  

 

Bod č. 6) Schválení přípojky vody (Menclík) 

 Předsedající seznámil přítomné s požadavkem pana Ladislava Menclíka o připojení pitné vody 
z veřejného vodovodu. Po projednání bylo navrženo provést přípojku vody a případně ele. přípojky z jižní 
strany budovy OÚ přes příjezdovou cestu a na pozemek zahrady okolo studny k pozemku pana Menclíka. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje, připojení vody z veřejného vodovodu a 
případně i ele. přípojky, provést z jižní strany budovy OÚ. Veškeré finanční náklady spojené s 
vybudováním přípojek uhradí p. Menclík.  

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

 

Bod č. 7) Schválení zhotovení chodníku u OÚ z mimořádného zasedání ZO z 31. 8. 2012 

Předsedající seznámil přítomné s mimořádným jednáním zastupitelů při schůzi SDH, kde byla 
navržena oprava chodníku u Vejmelků nebo výstavba nového chodníku u OÚ. Zastupitelé ve složení 
Fibinger Jan, Petr Vladimír ml., Petr Vladimír a Trávnička František navrhli zhotovit nový chodník u OÚ. 
Paní Vejmelková (dle vyjádření pana Velehradského Jaromíra), bude přestavovat svoji nemovitost a tím 
by oprava chodníku nebyla vhodná z důvodu poškození opraveného chodníku. (Členové zastupitelstva 
Čapek Roman, Čapek Vladimír a Paulus Jiří jsou zároveň členové výboru SDH, kteří byli omluveni). 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje výstavbu nového chodníku u OÚ.  

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

 

Bod č. 8) Informace - zápis Finančního a Kontrolního výboru 

Předsedající seznámil přítomné se zápisem Kontrolního výboru č. 14 a Finančního výboru č. 6, 
které byly dnešního dne předány ZO k projednání. Předsedající seznámil přítomné se zápisem Finančního 
výboru, kde nebyly zjištěny žádné nedostatky a se zápisem Kontrolního výboru, kde bylo kontrolováno 
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usnesení ZO č. 17 a 18/2012. Usnesení zastupitelstva obce jsou průběžně plněna a nebyly zjištěny 
závady. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis č. 6 FV a zápis č. 14 KV bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno 

 

Bod č. 9) Informace - dotace na cestu, rozhlas a prodejnu 

Předsedající seznámil přítomné s možností a podmínkami získání dotace z prostředků 
Pardubického kraje - POV na rok 2013 na 1. výstavbu a rekonstrukce cest a 2. výstavbu veřejného 
rozhlasu, podle výše dotace se zahájí stavba 1 nebo 2. Na prodejnu, zkvalitnění občanské vybavenosti, 
zastupitelé navrhli, zakoupit prosklenou lednici na uzeninu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje vypracování žádosti o dotace z POV na 
rekonstrukce cest a výstavbu veřejného rozhlasu v roce 2013. V letošním roce do prodejny zakoupit 
prosklenou lednici na uzeninu. 

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Informace - částečné odstranění nánosu z rybníka 

 Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím CHKO Železné hory a MěÚ Chrudim o povolení a 
podmínkách odstranění nánosů bahna z požární nádrže - rybníka v obci Libkov, které se má uskutečnit do 
15. 10. 2012. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí podmínky povolení odbahnění 
rybníka v obci Libkov, který je v majetku obce. 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.  

 

Bod č. 11) Informace - volby 2012 

Předsedající seznámil přítomné s termínem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a 
1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012 a se zajištěním těchto voleb. 
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Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí termín a zajištění konání voleb do 
Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.         
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno. 

 

Bod č. 12) Informace - brigáda do lesa na dřevo 

Předsedající seznámil přítomné s nutností výroby dřeva na topnou sezonu pro OÚ a určit termín 
konání brigády v lese. Zastupitelé navrhli brigádu na sobotu 29. 9. 2012 od 08:30 hodin, sraz u prodejny. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí termín konání brigády do lesa na dřevo, 
stanovený na 29. 9. 2012. 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  

 

Bod č. 13) Informace  - Pozvat zástupce CHKO na obec. 

 Předsedající seznámil přítomné s možností pozvat zástupce CHKO Železné hory, aby seznámil a 
vysvětlil přítomným majitelům pozemků návrh nové zonace CHKO a hospodaření na těchto pozemcích za 
nových podmínek a pověřuje starostu obce sjednat termín této schůzky. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje možnost pozvat zástupce CHKO Železné 
hory a pověřuje starostu obce sjednáním termínu této schůzky. 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  

 

Bod č. 14) 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.  

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  
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Bod č. 15) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 21:20hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 26. 10. 2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  

  

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 26. 
10. 2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 15 bylo schváleno.  

 

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.   Zápis byl vyhotoven dne: 28. 9. 2012                                                            
           

 

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 28. 9. 2012 

Ověřovatelé:  

Jméno: František Trávnička    Podpis………………………… Dne: 28. 9. 2012 

 

Jméno: Vladimír Čapek    Podpis………………………… Dne: 28. 9. 2012 

 

 

Starosta: Vladimír Petr     Podpis………………………… Dne: 28. 9. 2012 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 05. 10. 2012                              
 Sejmuto: 31. 10. 2012       

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 05. 10. 2012                                                                                  
Sejmuto z elektronické úřední desky: 31. 10. 2012 


