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Usnesení č. 20/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 21. 9. 2012. 
 

 
 

Usnesení č. 1/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 
92/3 zákon o obcích).  
 

Usnesení č. 2/20/2012 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Františka Trávničku a p. Vladimíra Čapka, 
zapisovatelem Ing. Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 3/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující program zasedání:  
 
Program: 
 

1. Zahájení  
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 19 ze dne 9. 6. 2012  
5. Schválení zaplacení nájmu z pozemků pod prodejnou 
6. Schválení přípojky vody (Menclík) 
7. Schválení zhotovení chodník u OÚ  
8. Informace - zápis Finančního a Kontrolního výboru 
9. Informace - dotace na cestu, rozhlas a prodejnu 
10. Informace - částečné odstranění nánosu z rybníka 
11. Informace - volby 2012 
12. Informace - brigáda do lesa na dřevo 
13. Informace - pozvat zástupce CHKO na obec. 
14. Diskuse  
15. Závěr  

 
Usnesení č. 4/20/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo usnesení č. 19 ze zasedání ZO konaného dne 9. 6. 2012.  
 

Usnesení č. 5/20/2012  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo, úhradu nájemného za pozemky zaplatit, a po té 

vyvolat další jednání s ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH o odprodeji 
těchto pozemků za přijatelnější cenu pro obec (st. p. č. 75 a 22 a za parcelu č. 55/2). 
 

Usnesení č. 6/20/2012  
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo připojení vody z veřejného vodovodu a případně i ele. 
přípojky, provést z jižní strany budovy OÚ. Veškeré finanční náklady spojené s vybudováním 
přípojek uhradí p. Menclík.  
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Usnesení č. 7/20/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výstavbu nového chodníku u OÚ. 
 
Usnesení č. 8/20/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí zápis č. 6 FV a zápis č. 14 KV bez výhrad. 

 

Usnesení č. 9/20/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo vypracování žádosti o dotace z POV na rekonstrukce 

cest a výstavbu veřejného rozhlasu v roce 2013. V letošním roce do prodejny zakoupit prosklenou 
lednici na uzeninu. 
  

Usnesení č. 10/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí podmínky povolení odbahnění rybníka v obci 
Libkov, který je v majetku obce. 
 

Usnesení č. 11/20/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín a zajištění konání voleb do 

Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 
 

Usnesení č. 12/20/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín konání brigády do lesa na dřevo, pro 

vytápění budovy OÚ, stanovený na den 29. 9. 2012. 
  

Usnesení č. 13/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje možnost pozvat zástupce CHKO Železné hory a 
pověřuje starostu obce sjednáním termínu této schůzky. 
 

Usnesení č. 14/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty 
ani dotazy. 
   

Usnesení č. 14/20/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 26. 10. 2012 od 

19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr           
místostarosta obce         starosta obce 
 
V Libkově dne 28. 9. 2012 
 
 
Vyvěšeno: 05. 9. 2012 
Sejmuto: 31. 9. 2012 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 05. 9. 2012 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 31. 9. 2012 


