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Zápis č. 14/2012 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 21. 01. 2012 
 
 
Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  
 
  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 
17:00 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. Romana Čapka a p. Jiřího Paulusa, 
zapisovatelem p. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Romana Čapka a p. Jiřího 
Paulusa, zapisovatelem p. 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. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu programu 
byly vzneseny návrhy na doplnění dle § 94/1 zákona č. 128/2000 Sb. 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. 13 
5) Schválit vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích ze psů 
6) Schválit vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
7) Schválení poplatků za pitnou vodu 
8) Schválení výstavby nových komínů v budově OÚ 
9) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2012 

10) Diskuse 
11) 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. 13. 
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 13 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 16. 12. 2011. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 13 ze 
zasedání ZO konaného dne 16. 12. 2011.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 
Bod č. 5) Schválit vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích ze psů. 
 
 Předsedající seznámil přítomné, se zněním vyhlášky o místních poplatcích ze psů 
pro rok 2012. Vyhláška založena – (všeobecné věci-obecně závazné vyhlášky a nařízení). 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje Vyhlášku č. 1/2012 o místních 
poplatcích ze psů. 
  
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
 
Bod č. 6) Schválit vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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Předsedající seznámil přítomné se zněním vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a se skutečnými náklady svozů v roce 2011. Na základě toho výsledku 
navrhlo poplatek pro rok 2012 ve výši 280,00 Kč. Vyhláška založena – (všeobecné věci-obecně 
závazné vyhlášky a nařízení). 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje Vyhlášku č. 2/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.  

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

 
Bod č. 7) Schválení poplatků za pitnou vodu. 
  
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se skutečnými náklady souvisejícími s provozem 
a odběrem pitné vody z veřejného vodovodu v roce 2011. Na základě těchto nákladů a 
poměru odebrané vody, vyúčtování činí 17,00 Kč/m3 na rok 2012. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje poplatek za odebrání pitné vody  

z veřejného vodovodu v roce 2012 ve výši 17,00 Kč/m3. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 

   
Bod č. 8) Schválení výstavby nových komínů v budově OÚ. 

 
Předsedající seznámil přítomné se stavem starých komínů, které jsou ve špatném 

stavu. (Byli pozváni Jan Linhart, Jaromír Velehradský a Vladimír Petr s. o. na staveniště do 
budovy  OÚ, kde pan Linhart doporučil postavit nové komíny. Po prohlídce starých komínů 
tato skupina souhlasila s jeho doporučením. Starosta obce měl za úkol, projednat na 
zastupitelstvu výstavbu nových komínů).  Cenová kalkulace na výstavbu komínů v budově OÚ, 
bude doložena po projednání s projektantem, který vypracuje projekt na topení. Předběžná 
odhadní cena komínu s jedním průduchem je 80tis. Kč.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schválilo výstavbu nových komínů v budově 

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

Bod č. 9) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2012. 
  
 Předsedající seznámil přítomné, s návrhem rozpočtu pro rok 2012, který bude 
vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě, aby mohli občané uplatnit své případné 
připomínky. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov, po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 

2012. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

 
Bod č. 10) 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. 10 bylo schváleno.  
 
Bod č. 11) Závěr.  
 
 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 18:22 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat v únoru 2012 v zasedací 
místnosti obecního úřadu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na únor 2012. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.  
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina.    Zápis byl vyhotoven dne: 25. 01. 2012  
 
 
Zapisovatel: 
Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 25. 01.2012  
 
Ověřovatelé:  
Jméno: Vladimír Čapek  Podpis………………………… Dne: 25. 01. 2012  
 
Jméno: Jiří Paulus   Podpis………………………… Dne: 25. 01. 2012  
 
Starosta: Vladimír Petr   Podpis………………………… Dne: 25. 01. 2012  
 
 
Vyvěšeno:                       Vyvěšeno na elektronické úřední desce:   
Sejmuto:                       Sejmuto z elektronické úřední desky:  
 
 


