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Usnesení č. 23/2012 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 21. 12. 2012. 
 

 
 

 
 
 
Usnesení č. 1/23/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92/3 
zákon o obcích).  
 

Usnesení č. 2/23/2012 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Františka Trávničku a p. Vladimíra Čapka, 
zapisovatelem p. Pavlu Beranovou.  
 

Usnesení č. 3/23/2012 
 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. 22 ze dne 16. 11. 2012 
5. schvaluje nařízení o provedení inventury a schválení inventární komise 
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3 
7. Schválit návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2013 
8. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2 - 2012 poplatek ze psů na rok 2013 
9. Schválení odkoupení pozemků pod prodejnou 

10. Schválení podmínek k převodu cesty u Bohuňka 
11. Schválení nabídky na prodej akcií ČSAD BUS za 1000,- Kč 
12. Informace – proplacení faktury, Linhart 
13. Diskuse  
14. Závěr  

 
Usnesení č. 4/23/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo usnesení č. 22 ze zasedání ZO konaného dne 16. 11. 2012.  
 

Usnesení č. 5/23/2012  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo nařízení o provedení inventury ke dni 31. 12. 2012 a

 schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda František Trávnička, členové: Jiří Paulus a 

Vladimír Petr ml. 

 
Usnesení č. 6/23/2012  

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3. 
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Usnesení č. 7/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013. 

 
Usnesení č. 8/23/2012 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích ze psů na rok 
2013. 

 

Usnesení č. 9/23/2012 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo návrh p. Fibingera, pozemek - st. č. 75 a p. č. 22 zakoupit a 

pozemek č. 55/2 požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod.  
 

Usnesení č. 10/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 793/3 v k. ú. 
Libkov u Nasavrk do majetku Obce Libkov, včetně těchto omezujících podmínek: viz příloha č. 2 
 

Usnesení č. 11/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo prodat akcie ČSAD BUS v hodnotě 1 000,- Kč za akcii a 
prodat je ČSAD BUS Chrudim a pověřilo starostu obce jejich prodejem a podepsáním smlouvy. 
 

Usnesení č. 12/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo proplacení faktury firmě „Nasavrcká stavební, s.r.o.“a 
pověřuje starostu podpisem této faktury. Závady na topení odstraněny. 
 

 Usnesení č. 13/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy. 
   

Usnesení č. 14/23/2012 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 21. 12. 2012 od 18,00 

hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 
 
 
 
 
……………………………                   ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger          Vladimír Petr           
místostarosta obce          starosta obce 
 
 
 
 
 
V Libkově dne 30. 12. 2012 
 
Vyvěšeno: 30. 12. 2012 
Sejmuto: 20. 1. 2013 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 7. 1. 2013 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 25. 1. 2013 
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Příloha č. 2 k usnesení č. 23/2012 bod č. 10 
 

 

 

 

Zastupitelstvo Obce Libkov schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 793/3 v k. ú. Libkov u 

Nasavrk do majetku Obce Libkov, včetně těchto omezujících podmínek: 

 

 

1. Obec Libkov se zavazuje o majetek řádně pečovat a užívat ho pouze k účelům veřejně přístupné 

účelové komunikace. Převedený majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům, nelze ho pronajímat a nelze ho dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se 

sjednává na dobu 10 let od prvních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. V případě, že Obec Libkov porušila kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se 

smluvní strany na smluvní pokutě v této výši: 

a) V případě, že Obec Libkov převede předmětný majetek, nebo jeho část na třetí osobu zaplatí 

převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou majetek měl ke dni právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně 

však ve výši ceny, kterou Obec Libkov převodem na třetí osobu získala. 

b) V případě, že Obec Libkov nebude předmětný majetek využívat ve veřejném zájmu, bude ho 

využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ho pronajímat, zaplatí převodci 

smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou majetek měl ke dni právních účinků vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 

opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní 

pokuty musí převodce Obci Libkov vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 

povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že 

nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti Obcí Libkov odstraněno, bude smluvní 

pokuta uložena opakovaně. 

3. Úhradu provede Obec Libkov ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 

převodcem písemně vyzvána. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, 

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se Obec Libkov uhradit i tyto náklady a 

to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzvána. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty 10 let kontrolovat, zda jsou všechny omezující 

podmínky ze strany Obce Libkov dodržovány a Obec Libkov je povinna k tomu převodci 

poskytnout odpovídající součinnost. 

6. Obec Libkov je povinna vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o 

plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející tj. 

zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se Obec 

Libkov v této smlouvě zavázala, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí Obec Libkov převodci 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 

převodcem písemně vyzvána. 

 


