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Zápis č. 21/2012 

ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 26. 10. 2012 

 

Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  

  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 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 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. Jiřího Paulusa, 
 zapisovatelem p. Pavlu Beranovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. Jiřího Paulusa, 
 zapisovatelem p. Pavlu Beranovou.  

  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.  

 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. 20 ze dne 21. 9. 2012 
5. Schválení akcí na rok 2013 (byt, rozhlas a cesta) 
6. Schválení záměru obce 
7. Schválení návrhu kulturních akcí na rok 2013  
8. Schválení návrhu na změnu dodavatele elektrické energie pro obec 
9. Informace - pozemky pod prodejnou 

10. Informace - částečné odstranění nánosu z rybníka 
11. Schválení - zonace pozemků – CHKO 
12. Schválení nabídky na prodej akcií ČSAD BUS  
13. Diskuse  
14. 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. 20 ze dne 21. 9. 2012. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 20 z předešlého zasedání ZO konaného 
dne 21. 9. 2012. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 20 ze zasedání ZO 
konaného dne 21. 9. 2012.  

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

 

Bod č. 5) Schválení akcí na rok 2013 (byt, cesta a rozhlas) 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem akcí to je postupné dokončování bytu (výměna 6 ks 
oken, montáž ústředního topení a dokončení podlah), rekonstrukci cesty u bytovky a výstavbu nového 
rozhlasu, to vše na rok 2013. Informoval přítomné o dvou podaných žádostech o dotaci z POV 
Pardubického kraje. Jedná se o dotace na rekonstrukci cesty a druhá akce na výstavbu veřejného 
rozhlasu. 

 Zastupitelstvo doporučuje postupné dokončení bytu do částky 450 – 500 tisíc Kč a co se týče 
žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje, na rekonstrukci cesty, nebo výstavbu rozhlasu. Zastupitelé 
navrhli přednostně provést rekonstrukci cesty a to ze živičného koberce. Dále pověřuje starostu, aby 
kontaktoval 2-3 firmy, které by vypracovali cenovou nabídku na rekonstrukci obecní cesty s datem 
realizace červenec-říjen 2013.  

Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh akcí na rok 2013. Pokračovat v 
rekonstrukci bytu do částky 450 – 500 tisíc Kč a provést rekonstrukci cesty u bytovky dle výše 
poskytnutých dotací. 

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

 

Bod č. 6) Schválení záměru obce. 

 Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce na převod pozemků p. č. 800, 811, 812, 813, 
818,821 a 824 od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Obec Libkov. 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje záměr obce na převod pozemků p. č. 800, 
811, 812, 813, 818,821 a 824 od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Obec Libkov. 

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

 

Bod č. 7) Schválení návrhu kulturních akcí na rok 2013.  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem pořádání kulturních a společenských akcí v roce 2013. 
Vše bude postupně konkretizováno na schůzích myslivců, SDH a na zasedáních zastupitelstva. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh kulturních a společenských akcí v roce 
2013. Kalendář akcí bude postupně aktualizován.  

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

 

Bod č. 8) Schválení návrhu na změnu dodavatele elektrické energie pro obec.  

Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou pana Dejnožky na změnu dodavatele 
elektrické energie pro obec Libkov. Úspora, která byla vypočtena z odběru za rok 2011, činí 8 000,- Kč za 
rok. Zastupitelé pověřili starostu obce o zajištění obchodních podmínek sdružených služeb dodávky 
elektřiny společnosti Amper Market, a. s., pro odběratele ze sítí nn, účinné od 1. 1. 2013. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje pověřit starostu obce zajištěním obchodních 
podmínek sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., pro odběratele ze sítí 
nn, účinné od 1. 1. 2013. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno 
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Bod č. 9) Informace - pozemky pod prodejnou 

Předsedající předal slovo p. Fibingerovi,který seznámil přítomné s aktuální situací při převodu 
pozemků pod prodejnou. Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Referátu Chrudimi, 
byla domluvena schůzka dne 3. 10. 2012 v 9,00 hodin, kde byl, pracovnicemi Referátu, navržen nový 
odhad pozemků. Věříme, že osobní jednání přispěje k vyřešení problematiky týkající se pozemků – st. p. 
č. 75 a p. p. č. 22 a č. 55/2 v k. ú. Libkov u Nasavrk. Přítomní za obec: p. Malý – právník, Vladimír Petr a 
Ing. Jan Fibinger. Jednání stále pokračují. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí situaci při převodu pozemků st. p. č. 75 
a p. p. č. 22 a č. 55/2 v k. ú. Libkov u Nasavrk, kde byl pracovnicemi Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, navržen nový odhad pozemků. 

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 realizací akce odstranění nánosů bahna z požární nádrže - 
rybníka v obci Libkov. Akce proběhla za dohledu CHKO, byla provedena firmou z Nové Vsi za 10 200,-Kč. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí provedení úspěšného odstranění 
nánosů bahna z požární nádrže - rybníka v obci.  

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

 

Bod č. 11) Schválení zonace pozemků - CHKO 

 Předsedající seznámil přítomné s průběhem schůzky se zástupci CHKO Železné hory, konaná 
dne 5. 10. 2012 a týkající se nového návrhu zonace v CHKO a hospodaření v této oblasti. Ing. Jan Fibinger 
seznámil zastupitelé s dopisem adresovaný MZČR týkající se návrhu nové zonace, který nesouhlasí s 
návrhem CHKO. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje znění dopisu adresované MZČR týkající se 
návrhu nové zonace, který nesouhlasí s návrhem CHKO. 

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

 

Bod č. 12) Schválení nabídky na prodej akcií ČSAD BUS. 
 



Zápis č. 21/2012 – 26. 10. 2012 Stránka 5 
 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou na prodej 26 ks akcií ČSAD BUS za 1000,- Kč/1 ks, které 
vlastní obec. Zájemce, ČSAD BUS Chrudim, nabízí částku 1000,- Kč/1 ks.Ing. Jan Fibinger se nabídl do 
příštího zasedání, že zjistí tržní cenu akcií na burze. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje, že Ing. Jan Fibinger do příštího zasedání zjistí 
tržní cenu akcií ČSAD BUS na burze. 
 

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 5. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  

 

Bod č. 14) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena ve 20:35 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 16. 11. 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 16. 
11. 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

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

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.  Zápis byl vyhotoven dne: 1. 11. 2012                                                             

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 1. 11. 2012  

Ověřovatelé: 

Jméno: František Trávnička   Podpis………………………… Dne: 1. 11. 2012 

Jméno: Vladimír Čapek   Podpis………………………… Dne: 1. 11. 2012 

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 1. 11. 2012 

Vyvěšeno: 02. 11. 2012                                  
Sejmuto: 23. 11. 2012       

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 02. 11. 2012                                                                                         
Sejmuto z elektronické úřední desky: 23. 11. 2012 


