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Usnesení č. 19/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 9. 6. 2012. 
 

 
 

Usnesení č. 1/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 
92/3 zákon o obcích).  
 

Usnesení č. 2/19/2012 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Františka Trávničku a p. Vladimíra 
Petra ml., zapisovatelem Ing. Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 3/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující program zasedání:  
 
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  
 

Usnesení č. 4/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo usnesení č. 18 ze zasedání ZO konaného dne 12. 5. 
2012.  
 

Usnesení č. 5/19/2012  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo, 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. 

 
Usnesení č. 6/19/2012  

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo 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. 
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Usnesení č. 7/19/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo 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.  

 
Usnesení č. 8/19/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo 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 ZO schvaluje, po pozemku č. 774/1 provést přípojku pitné vody z veřejného 

vodovodu a přípojku elektrické energie. Dopis je součásti zápisu – příloha č. 2. 

 

Usnesení č. 9/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výši příspěvku na Městskou knihovnu Chrudim 

v hodnotě 20,- Kč na obyvatele obsluhované obce. Dopis je součásti zápisu – příloha č. 3. 

 

Usnesení č. 10/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov 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 ze dne 9. 6. 2012, Usnesení č. 

bod10/19/2012 ze ZO. Ceník je součásti zápisu - příloha č. 4. 
 

Usnesení č. 11/19/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výši příspěvku 1000,- Kč na varhany do kostela 

v Hradišti. 

 

Usnesení č. 12/19/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí CŽH. 

 

Usnesení č. 13/19/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy. 
 

Usnesení č. 14/19/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 21. 9. 2012 od 

18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr           
místostarosta obce         starosta obce 
 
V Libkově dne 19. 6. 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 


