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Zápis č. 15/2012 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 18. 02. 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. Vladimíra Čapka a p. Františka Trávnička, 
zapisovatelem p. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Vladimíra Čapka a p. Františka Trávničku, 
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:  
 
Navržený program: 
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1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení programu  
4) Schválení návrhu usnesení č. 14 ze dne 21. 1. 2012 
5) Schválení rozpočtu na rok 2012  
6) Schválení rozpočtového výhledu 2013 - 2015 
7) Schválit na rok 2013 akci programů obnovy venkova. Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce a 

výstavba veřejného rozhlasu. Dotační titul 4: výstavba, rekonstrukce a oprava místních 
komunikací. 

8) Schválit projekt na topení OÚ a byty  
9) Informace - smlouva na veřejně prospěšné práce (seznámí p. Fibinger) 

10) EKO-KOM – schválení kontejneru na nápojové kartony 
11) Schválit nové požadavky k vyplácení mezd na účet 
12) Český svaz včelařů – schválit finanční podporu 
13) Schválit nákup nové tiskárny k PC 
14) Diskuse 
15) 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. 14 ze dne 21. 1. 2012.  
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 14 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 21. 1. 2012. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 14 ze zasedání ZO 
konaného dne 21. 1. 2012.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 
Bod č. 5) Schválení rozpočtu na rok 2012.  
 
 Předsedající seznámil přítomné, s návrhem rozpočtu na rok 2012 jako vyrovnaný ve výši 
1 755 000,00 Kč, který byl vyvěšen na úřední desce od 1. 2. 2012 a sejmut 18. 2. 2012. K tomuto 
navrženému rozpočtu, nepodali občané žádné připomínky písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně 
při veřejném jednání zastupitelstva. 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje rozpočet vyrovnaný na rok 2012 (příjem 
ve výši 1 755 000,00 Kč a výdaje ve výši 1 755 000,00 Kč).  
  

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
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Bod č. 6) Schválení rozpočtového výhledu 2013 – 2015. 
  

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2013 – 2015. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015. 

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

 
Bod č. 7) Schválit na rok 2013 akci programů obnovy venkova. Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce 
a výstavba veřejného rozhlasu. Dotační titul 4: výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací. 
 
 Předsedající seznámil přítomné s dotací POV Pardubického kraje na rok 2013, dotačním 
titulem 3: oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu a dotační titul 4: výstavba, 
rekonstrukce a oprava místních komunikací. Zastupitelstvo obce vybralo z těchto dvou titulů, 
dotační titul 3: oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu a zároveň pověřilo starostu o 
zažádání dotace dotační titul 3. 
   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje podat žádat o dotaci na dotační titul 3: 

oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu.  
 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 

   
Bod č. 8) Schválit projekt na topení OÚ a byty.  
  

Předsedající seznámil přítomné s projektem na topení pro byty a OÚ v budově obecního 
úřadu. Kotle budou umístěny ve sklepě a to v západní části sklepa 1x byt a 1x OÚ a ve východní části 
sklepa 1x byt. Rozdělení sklepa: první polovina sklepa z celkové východní a z celkové západní 
poloviny bude OÚ. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje projekt na topení a umístění kotlů na 

tuhá paliva do budovy OÚ následovně: západní polovina sklepu 1x byt a 1x OÚ a východní polovina 
sklepu 1x byt.  
 

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

 
Bod č. 9) Informace - smlouva na veřejně prospěšné práce. 
 

Pan Fibinger seznámil přítomné se smlouvou na veřejně prospěšné práce od PRACOVNÍHO 
ÚŘADU. 
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje vypracovat smlouvu na veřejně 
prospěšné práce, mezi Úřadem práce a obcí. 
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 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno.  
 
Bod č. 10) EKO-KOM – schválení nákupu kontejneru na nápojové kartony. 
 

Předsedající seznámil přítomné se zavedením nového třídění domovního odpadu, které se 
rozšířilo o kontejner na nápojové kartony.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje nákup nového kontejneru na nápojové 
kartony. 
 

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 6. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.  
 
Bod č. 11) Schválit nové požadavky na vyplácení mezd na účet. 
 

Předsedající seznámil přítomné s možností vyplácet mzdy zastupitelům na peněžní účet. 
 
  Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje vyplácení mezd zastupitelům na peněžní 
účet. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno. 
  
Bod č. 12) Český svaz včelařů – schválení finanční podpory. 
 

Předsedající seznámil přítomné s dopisem od Českého svazu včelařů Nasavrky, kde žádají o 
finanční podporu včelařů. 
   

Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje vyplacení podpory Českému svazu 
včelařů Nasavrky.  
 
Výsledek hlasování: Pro 1. Proti 5. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  
 
Bod č. 14) Schválit nákup nové tiskárny k PC. 
 

Předsedající seznámil přítomné se stavem dvou tiskáren, které jsou v používání OÚ. Jedna 
tiskárna - oprava dražší než nová. Druhá po třetí opravě špatně tiskne a mohla by se ještě použít 
v knihovně. Zastupitelé rozhodli, do kanceláře OÚ zakoupit novou barevnou tiskárnu (tiskárna, 
skener a kopírka).  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nákup nové barevné tiskárny (tiskárna, 
skener a kopírku).  
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Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  
 
Bod č. 15) 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. 15 bylo schváleno.  
 
Bod č. 16) Závěr.  
 
 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 19:22 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat v březnu 2012 v zasedací místnosti obecního 
úřadu.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na březen 2012. 
 
 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 16 bylo schváleno.  
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina.     Zápis byl vyhotoven dne: 24. 02. 2012  
 
 
Zapisovatel: 
Jan Fibinger      Podpis………………………… Dne: 24. 02.2012  
 
Ověřovatelé:  
Jméno: Vladimír Čapek   Podpis………………………… Dne: 24. 02. 2012  
 
Jméno: František Trávnička   Podpis………………………… Dne: 24. 02. 2012  
 
 
Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 24. 02. 2012  
 
 
 
 
Vyvěšeno: 29. 2. 2012                         
Sejmuto: 17. 3. 2012                          
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  29. 2. 2012 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 17. 3. 2012 


