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Usnesení č. 21/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 26. 10. 2012. 
 

 
 

Usnesení č. 1/21/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92/3 
zákon o obcích).  
 

Usnesení č. 2/21/2012 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Františka Trávničku a p. Jiřího Paulusa, 
zapisovatelem p. Pavlu Beranovou.  
 

Usnesení č. 3/21/2012 
 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. 20 ze dne 21. 9. 2012 
5. Schválení akcí na rok 2013 (byt, rozhlas a cesta) 
6. Schválení záměru obce 
7. Schválení návrhu kulturních akcí na rok 2013  
8. Schválení návrhu na změnu dodavatele elektrické energie pro obec 
9. Informace - pozemky pod prodejnou 

10. Informace - částečné odstranění nánosu z rybníka 
11. Schválení - zonace pozemků – CHKO 
12. Schválení nabídky na prodej akcií ČSAD BUS  
13. Diskuse  
14. Závěr  

 
Usnesení č. 4/21/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo usnesení č. 20 ze zasedání ZO konaného dne 21. 9. 2012.  
 

Usnesení č. 5/21/2012  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo, návrh akcí na rok 2013. Pokračovat v rekonstrukci bytu do 

částky 450 – 500 tisíc Kč a provést rekonstrukci cesty u bytovky dle výše poskytnutých dotací. 
 

 
Usnesení č. 6/21/2012  

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo záměr obce na převod pozemků p. č. 800, 811, 812, 813, 
818,821 a 824 od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na Obec Libkov. 

 
Usnesení č. 7/21/2012 
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Zastupitelstvo obce Libkov schválilo návrh kulturních a společenských akcí v roce 2013. Kalendář 
akcí bude postupně aktualizován.  
 

Usnesení č. 8/21/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo pověřit starostu obce zajištěním obchodních podmínek 

sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., pro odběratele ze sítí nn, účinné 
od 1. 1. 2013. 
 

Usnesení č. 9/21/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí situaci při převodu pozemků st. p. č. 75 a p. p. č. 22 a 

č. 55/2 v k. ú. Libkov u Nasavrk, kde byl pracovnicemi Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, navržen nový odhad pozemků. 
 
  

Usnesení č. 10/21/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí provedení úspěšného odstranění nánosů bahna z 
požární nádrže - rybníka v obci.  
 
 

Usnesení č. 11/21/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo znění dopisu adresované MZČR týkající se návrhu nové 
zonace, který nesouhlasí s návrhem CHKO. 

 
 

Usnesení č. 12/21/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo, že Ing. Jan Fibinger do příštího zasedání zjistí tržní cenu akcií 

ČSAD BUS na burze. 
  

 
Usnesení č. 13/21/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy. 
   

Usnesení č. 14/21/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 16. 11. 2012 od 18,00 

hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 
 
 
……………………………                  ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger         Vladimír Petr           
místostarosta obce         starosta obce 
 
V Libkově dne 1. 11. 2012 
 
Vyvěšeno: 2. 11. 2012 
Sejmuto: 23. 11. 2012 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2. 11. 2012 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 23. 11. 2012 


