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Usnesení č. 27/2013 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 19. 4. 2013. 
 

 
 
 

Usnesení č. 1/27/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92/3 zákon o 
obcích).  
 

Usnesení č. 2/27/2013 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Jiřího Paulusa a Františka Trávničku, zapisovatelem 
p. Ing Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 3/27/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující program zasedání:  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválit program 
4. Schválit návrh usnesení č. 26 ze dne 16. 3. 2013  
5. Schválit ceny pozemku určeného k prodeji 
6. Schválit zaměření chodníku podél hlavní silnice  
7. Schválit firmu na sekání obecních pozemků RTJ TRANS s.r.o. 
8. Schválit návrh hajného - samovýroba v porostu do 40 let pro místní občany zdarma 
9. Schválit peněžní odměny za provedenou práci u zaměstnance 

10. Schválit peněžní odměny účetní 
11. Schválit podepsání kupní smlouvy na stavební parcelu č. 75, pozemková parcela č. 22 a č. 55/2 v k. ú. 

Libkov u Nasavrk 
12. Schválit kalendář na rok 2014 z nabídky p. Plašila  
13. Informace - zápis z kontroly veřejného vodovodu 
14.  Informace – odvoz sutě od OÚ 
15. Diskuse  
16. Závěr  

 
 
Usnesení č. 4/27/2013 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 26 ze zasedání ZO konaného dne 
16. 3. 2013.  
 

Usnesení č. 5/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo cenu 35,- Kč/m 2 za pozemkovou parcelu č. 238/8 o výměře 131m2 

v k. ú. Libkov u Nasavrk. Pozemek je určen k prodeji paní Janě Vejmelkové.   
 

 Usnesení č. 6/27/2013 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo chodník, podél hlavní silnice, nechat zaměřit zároveň s chodníkem 

ke Krásnému. Cenová nabídka je dostupná obecnímu rozpočtu. 
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Usnesení č. 7/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo firmu RTJ TRANS s.r.o. na údržbu zeleně v roce 2013 na 

pozemcích v majetku obce. 

 
Usnesení č. 8/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo návrh hajného, že samovýrobu v porostu do 40 let, ponechat pro 

místní zdarma za vyklizení. 
 
Usnesení č. 9/27/20131  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zvýšení peněžní odměny zaměstnanci za dobře provedenou práci u 

obce ve výši 80,- Kč/1 hodinu, čistého příjmu. 
 
 Usnesení č. 10/27/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zvýšení peněžní odměny účetní za provedenou práci u obce ve výši 
80,- Kč/1 hodinu, čistého příjmu. 
 

Usnesení č. 11/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo kupní smlouvu na stavební parcelu č. 75, pozemková parcela č. 22 a č. 
55/2 v katastru obce Libkov, k. ú. Libkov u Nasavrk. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 Usnesení č. 12/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo nákup 70 ks kalendářů na rok 2014 u p. Plašila „VYSOČINA, ŽELEZNÉ 
HORY“ – čtrnáctidenní. 
 

Usnesení č. 13/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozbor pitné vody a zápis Krajské hygienické stanice z 

provedené kontroly veřejného vodovodu, ke kterému nebylo uděleno žádné opatření. 
 

Usnesení č. 14/27/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo převozit suť od OÚ za hřiště na vyrovnání terénu, pro budoucí 

volejbalové hřiště. 
 
 Usnesení č. 15/27/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani dotazy.  
 

Usnesení č. 16/27/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 17. 5. 2013 od 19,00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ. 
 
 
 
……………………………                    ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger           Vladimír Petr           
místostarosta obce           starosta obce 
 
V Libkově dne 29. 4. 2013 
 
Vyvěšeno: 29. 4. 2013       
Sejmuto: 17. 5. 2013          Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1. 5. 2013 

                                                                                                     Sejmuto z elektronické úřední desky: 17. 5. 2013 
 


