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 Zápis č. 16/2012 
ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 23. 3. 2012 
 
 
 
Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  
 
  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 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. Jiřího Paulusa, zapisovatelkou Pavlu 
Beranovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Františka Trávničku a p. Jiřího Paulusa, 
zapisovatelku 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. 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 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. 15 ze dne 18. 2. 2012. 
5) Schválení sekání obecních pozemků firmou RTJ TRANS s.r.o. 
6) Schválení rekonstrukce chodník u čp. 37.  
7) Schválení bezdrátového rozhlasu. 
8) Schválení opravy stavební míchačky. 
9) Schválení údržby prodejny. 
10) Schválení pálení ohně – změna místa. 
11) Schválení opravy místních komunikací. 
12) Informace o kalendáři kulturních akcí. 
13) Informace o rybníku - vyčištění přítoku a odtoku. 

14) Informace o kontrole vodojemu a vody. 

15) Informace o spisové službě. 

16) Diskuse. 
17) 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. 15 ze dne 18. 2. 2012. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 15 z předešlého zasedání ZO konaného dne 18. 2. 2012. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění 
  
 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje v nezměněné podobě usnesení ze zasedání ZO konaného dne 
18. 2. 2012.  
 
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 5) Sekání obecních pozemků firmou RTJ TRANS s.r.o. 
 

Předsedající seznámil přítomné se stavem při údržbě zeleně v obci. Navrhuje oslovit firmu RTJ TRANS 
s.r.o., která o zeleň v obci pečovala v loňském roce.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje firmu RTJ TRANS s.r.o. na údržbu zeleně v roce 2012 

na pozemcích v majetku obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0. 
Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
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Bod č. 6) Schválení rekonstrukce chodník u čp. 37.  
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rekonstrukce chodníku u čp. 37. Chodník u čp. 45, který již 

byl dříve navržen k rekonstrukci, nyní není prioritou, a proto Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v současné době 

se zrekonstruuje chodník u čp. 37, který je v havarijním stavu. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje rekonstrukci chodníku u čp. 37.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 7) Schválení bezdrátového rozhlasu. 

 
Předsedající seznámil přítomné s nabídkami 4 firem na bezdrátový rozhlas. Zastupitelstvo po 

důkladném zhodnocení, po doporučení Vlastislava Berana, kterému je tento obor blízký, vybralo firmu druhou 
nejlacinější, která bude následně oslovena, aby vypracovala podrobnou cenovou nabídku podle přesně 
zadaných podmínek (Rozhlasová technika Radek Pikl Chrudim. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje navrženou firmu pana Radka Pikla na bezdrátový 

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

 
Bod č. 8) Schválení opravy stavební míchačky. 
  

Předsedající seznámil přítomné s havarijním stavem stavební míchačky patřící obci. Zastupitelstvo obce 
po projednání rozhodlo o její opravě a pověřilo Romana Čapka o provedení této opravy.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje opravu stavební míchačky a pověřilo provedením 

opravy Romana Čapka.  
 

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

 
 
Bod č. 9) Schválení údržby prodejny. 
 
 Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s potřebou údržby prodejny a navrhlo uspořádat brigádu na 
odstranění závad (zatékání a obnovit nátěry). 
 

 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje údržbu prodejny, provádět formou brigád místních 
občanů.  

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.   
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 
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Bod č. 10) Schválení pálení ohně – změna místa. 
 
 Předsedající seznámil přítomné s problémy při pálení ohně na současném místě. Seznámil ZO s novým 
vhodnějším místem a to nad Bohuňkem.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje návrh nového místa na pálení ohně a ponechat 

pálení pro letošní rok na stejném místě, to je u vodárny. 
 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 1. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 11) Schválení opravy místních komunikací. 
 
 Předsedající seznámil zastupitele obce Libkov s akutní potřebou oprav místních komunikací. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje opravy místních komunikací v nejnutnějším rozsahu 

v závislosti na stavu finančních prostředků na účtu obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 12) Informace o kalendáři kulturních akcí. 
  
 Předsedající seznámil ZO s kalendářem kulturních akcí pro rok 2012. Myslivecké sdružení ještě svoje 
aktivity časově upřesní.  
 

 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí kalendář kulturních akcí a dodatečné 
doplnění časových údajů MS.  
 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  
 
 

Bod č. 13) Informace o rybníku - vyčištění přítoku a odtoku. 

 

 Předsedající seznámil přítomné se stavem povolení vyčištění přítoku a odtoku z místního rybníka. Bylo 

iniciováno jednání s CHKO Železné hory, které vyčištění rybníka povolilo v částečném rozsahu, které obci 

nevyhovovalo. Byl povolen pás v šíři 2 m na přítoku. 22. 3. 2012 proběhlo jednání u rybníka, kde se zúčastnili: 

paní Hospodková (CHKO), paní Gerhartová a pan Koreček (MěÚ Chrudim – vodní hospodářství). Bylo 

dohodnuto, že obec požádá Agenturu CHKO o udělení výjimky.   

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí stav jednání vyčištění přítoku a odtoku 

rybníka a apeluje na nutnost jeho vyčištění.  
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  
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Bod č. 14) Informace o kontrole vodojemu a vody. 
 

 Předsedající seznámil přítomné se zápisem o provedené kontrole Krajskou hygienickou stanicí a 

s rozborem vody. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis o kontrole provedené Krajskou 

hygienickou stanicí, ke kterému nebylo uděleno žádné opatření. 
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  
Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 15) Informace o spisové službě. 

 

 Předsedající seznámil přítomné s podpisem dohody o partnerství k projektu Technologické centrum a 

elektronická spisová služba v území pro město Chrudim. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí podpis dohody o partnerství k projektu 

Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim. 

í. 
 

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

 

 

Bod č. 16) 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. 16 bylo schváleno.  

  

 

Bod č. 17) Závěr.  

 

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 19:20hodin, panem Vladimírem 

Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 14. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.  

 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující termín zasedání ZO na 14. 4. 2012. 

 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.  

 Usnesení bodu č. 17 bylo schváleno.  
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Přílohy zápisu:  

 

1) Prezenční listina.   Zápis byl vyhotoven dne: 28. 03. 2012  

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

Pavla Beranová   Podpis………………………… Dne: 28. 03. 2012  

 

 

Ověřovatelé:  

Jméno: František Trávnička  Podpis………………………… Dne: 28. 03. 2012  

 

 

 

Jméno: Jiří Paulus   Podpis………………………… Dne: 28. 03. 2012  

 

 

 

Starosta: Vladimír Petr   Podpis………………………… Dne: 28.13. 2012  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 6. 4. 2012                        
Sejmuto: 30. 4. 2012       
 
 
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 6. 4. 2012    
Sejmuto z elektronické úřední desky: 30. 4. 2012    


