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Zápis č. 19/2012 

ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 9. 6. 2012 

 

 

Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  

  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:15 
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. Vladimír Petr ml., 
zapisovatelem Ing. Jan Fibinger. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. Vladimíra Petra ml., 
zapisovatelem Ing. 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. Návrh programu byl doplněn. 

Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

  



Zápis č. 19/2012 – 9. 6. 2012 Stránka 2 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  

Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
2. Zahájení 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 18 ze dne 12. 5. 2012  

5. Schválení - Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 

6. Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

7. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ÚZEMNÍHO PLÁNU Libkov 
8. Schválení přístupové cesty ke stavební parcele za OÚ (Ladislav Menclík)  

9. Schválení výši příspěvku na Městskou knihovnu Chrudim  
10. Ceník palivového dřeva  
11. Schválení příspěvku na varhany do kostela v Hradišti 
12. Informace - zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí CŽH.  
13. Diskuse 

14. 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 č. 18 ze dne 12. 5. 2012. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 18 z předešlého zasedání ZO konaného 
dne 12. 5. 2012. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 18 ze zasedání ZO 
konaného dne 12. 5. 2012.  

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  

 

Bod č. 5) Schválení - Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2 na přidělené účelové dotace 
na realizaci akcí v rámci Programu obnovy venkova v roce 2011 a 2012 z rozpočtu Pardubického kraje. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 na poskytnutí 
dotací na realizaci akcí v rámci Programu obnovy venkova v roce 2011 a 2012 z rozpočtu Pardubického 
kraje. 
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Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  

 

Bod č. 6) Schválení Závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

 Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2011 s příjmem 1 603 995,38 Kč, 
výdajem 1 538 059,00 Kč, saldo příjmů a výdajů 65 936,38 Kč a zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 ze dne 10. 5. 2012. Zpráva o nápravných opatřeních bude odeslána 
Krajskému úřadu Pardubického kraje do 30. 6. 2012. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje závěrečný účet za rok 2011 s příjmem 
1 603 995.38 Kč, výdajem 1 538 059.00 Kč, saldo příjmů - výdajů 65 936,38 Kč a zprávou o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 ze dne 10. 5. 2012 s výhradami. 

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

 

Bod č. 7) Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ÚZEMNÍHO PLÁNU Libkov.  

Předsedající seznámil přítomné s postupem OÚ o rozeslání pěti architektům výzvu na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ÚZEMNÍ PLÁN Libkov“. Soutěžní lhůta počala běžet vyhlášením soutěže, tj. 1. 
5. 2012 a skončila 8. 6. 2012 v 14:00 hodin. Do ukončení této soutěže, jsme obdrželi poštou dvě nabídky. 
První REGIO,projektový ateliér s.r.o. Hořická 50, Hradec Králové 2, 500 02, druhý Ing. arch. Pavel 
Tománek, „A“ – PROJEKT, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice a třetí byla doručena osobně panem Ing. 
Miloslavem Jelínkem, projekce staveb – urbanismus, Opletalová 690, 537 01 Chrudim ll. Starosta došlé 
obálky zkontroloval, zda nejsou otevřené a poté otevřel a předal jejich obsah místostarostovi Ing. Janu 
Fibingerovi, aby seznámil Zastupitelstvo s nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚZEMNÍ PLÁN 
LIBKOV“. Třetí nabídka nesplňovala požadavky zadání, proto byla vyřazena ze soutěže. Z následných 
dvou nabídek byla vybrána nabídka cenově nižší a to o 20 000,- Kč.     
 První místo - REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50, Hradec Králové 2, 500 02 (110 000,- Kč 
bez DPH).                                            
 Druhé místo - Ing. arch. Pavel Tománek, „A“ – PROJEKT, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice. 
(130 000,- Kč bez DPH).                         
 Třetí místo – vyřazen - Ing. Miloslavem Jelínkem, projekce staveb – urbanismus, Opletalová 690, 
537 01 Chrudim ll. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje cenově nejnižší nabídku (110 000,- Kč bez 
DPH), veřejné zakázky malého rozsahu ÚZEMNÍHO PLÁNU Libkov a to od REGIO, projektový ateliér 
s.r.o. Hořická 50, Hradec Králové 2, 500 02.  

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno.  
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Bod č. 8) Schválení přístupové cesty ke stavební parcele za OÚ (Ladislav Menclík).  

Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Ladislava Menclíka, který má zájem zakoupit 
parcelu č. 756/4 v k. ú. Libkov u Nasavrk, za účelem výstavby RD. K této parcele není zřízena přístupová 
komunikace, kterou požaduje stavební zákon. Zastupitelé navrhli použít dočasně používaného pozemku 
č. 774/1, kde se již jezdí. Po dokončení výstavby bytů v budově OÚ se na tomto pozemku budou 
provádět terénní úpravy, kde dojde ke zpevnění příjezdové cesty k bytům a k pozemku č. 756/4. Dále 
pan L. Menclík žádá o připojení pitné vody z veřejného vodovodu obce a elektrické přípojky po obecním 
pozemku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje dočasný přístup na pozemek č. 756/4 přes 
pozemek p. č. 774/1. Po terénních úpravách na pozemku č. 774/1, kde bude vybudována zpevněná 
přístupová komunikace, bude umožněn trvalý přístup po zpevněné komunikaci k pozemku č. 756/4 a k 
tomuto pozemku, dále schvaluje, po pozemku č. 774/1 provést přípojku pitné vody z veřejného 
vodovodu a přípojku elektrické energie. Dopis je součásti zápisu – příloha č. 2. 

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

 

Bod č. 9) Schválení výši příspěvku na Městskou knihovnu Chrudim. 

Předsedající seznámil přítomné se zápisem ze schůze Městské knihovny v Chrudimi, kde se 
zúčastnila Pavla Beranová. Z důvodu zkrácených krajských dotací, požaduje Městská knihovna Chrudim 
na obcích projednat v ZO toto krácení dotace a poskytnout podle možnosti obce potřebnou výši 
příspěvku na obyvatele obsluhované obce. V případě, že by obec chtěla vystoupit ze systému 
regionálních funkcí a přála by si navrácení prostředků ze systému sdružování, obdržela by 
z nakoupeného fondu část, která by odpovídala jejímu dosavadnímu finančnímu podílu. ZO po 
projednání navrhlo výši příspěvku k pověřené knihovně ve výši příspěvku v hodnotě 20,- Kč na obyvatele 
obsluhované obce (roční zkušební doba).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje výši příspěvku na Městskou knihovnu 
Chrudim v hodnotě 20,- Kč na obyvatele obsluhované obce. Dopis je součásti zápisu – příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Ceník palivového dřeva 

 Předsedající seznámil přítomné s ceníkem palivového dřeva a doporučil provést změnu 
v množství odebraného dřeva pro chataře a chalupáře. ZO po projednání navrhlo odběr dřeva pro 
chataře a chalupáře limitovat na 5m3 na rok. A tímto se ruší ceník palivového dřeva platný od 1. 1. 2012 
schválený ZO, usnesení č. 12/bod13/2011 ze dne 18. 11. 2011.  Platnost nového ceníku na prodej 
palivového dřeva je od 9. 6. 2012, usnesení č. bod10/19/2012 ze dne 9. 6. 2012. 

 Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo změnu ceníku prodeje palivového dřeva. A 
tímto se ruší schválený ceník na prodej palivového dřeva ze dne 18. 11. 2011, Usnesení č. 12/13/2011 a 
nabývá platnosti nový ceník na prodej palivového dřeva dnem 9. 6. 2012, Usnesení č. bod 10/19/2012 ze 
ZO. Ceník je součásti zápisu - příloha č. 4. 

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

 

Bod č. 11) Schválení příspěvku na varhany do kostela v Hradišti. 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na varhany do kostela v Hradišti. ZO po 
projednání navrhlo výši příspěvku 1000,- Kč na varhany do kostela v Hradišti. Částka bude převedena na 
účet přiložený k žádosti.  

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo návrh ZO, výši příspěvku 1000,- Kč na varhany 
do kostela v Hradišti. 

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

 

Bod č. 12) Informace - zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí CŽH. 

Předsedající seznámil přítomné se zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí CŽH. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis ze sněmu dobrovolného svazku 
obcí CŽH. 

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

 

Bod č. 13) 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 6. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  
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Bod č. 14) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 20:20hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 21. 9. 2012 od 18,30 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 21. 
9. 2012 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

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

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.  Zápis byl vyhotoven dne: 19. 06. 2012                                                            
 2) Dopis         
 3) Dopis        
 4) Ceník palivového dřeva 

 

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 19. 06. 2012 

Ověřovatelé:  

Jméno: František Trávnička   Podpis………………………… Dne: 19. 06. 2012 

 

Jméno: Vladimír Petr ml.   Podpis………………………… Dne: 19. 06. 2012 

 

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 19. 06. 2012 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26. 6. 2012                              
 Sejmuto: 13. 7. 2012       

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 26. 6. 2012    
 Sejmuto z elektronické úřední desky: 13. 7. 2012 
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Příloha č. 2 

 

Obecní Les – ceník palivového dřeva platný od 9. 6. 2012. 

Palivové dřevo  

1m3 -  surák – 580,-Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

  1m3 -  paskov – 480,-Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

  1m3  - samovýroba – 250,- Kč (pro místní s trvalým pobytem). 

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

   

  1m3 - surák – 680,-Kč (pro chataře a chalupáře). Max. Množství 5 m3 

  1 m3 – samovýroba – 350,- Kč (pro chataře a chalupáře). Max. Množství 5 m3 

 


