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Usnesení č. 30/2013 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 20. 9. 2013. 
 

 
 
 
 

Usnesení č. 1/30/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92/3 
zákon o obcích).  
 

Usnesení č. 2/30/2013 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Jiřího Paulusa a p. Romana Čapka, 
zapisovatelem p. Ing Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 3/30/2013 
 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. 29 ze dne 14. 6. 2013  
5. Schválení účetní závěrky za rok 2012 
6. Schválení nákupu křovinořezu 
7. Schválení dotace na rok 2014 
8. Schválení nákup nového mrazáku do prodejny 
9. Schválení odprodeje zahrady od p. Kudyna 

10. Informace o nabídce venkovní omítky budovy OÚ 
11. Informace – ROZHODNUTÍ CHKO o pálení ohně 
12. Diskuse  
13. Závěr  

 
 
Usnesení č. 4/30/2013 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 29 ze zasedání ZO 
konaného dne 14. 6. 2013.  
 

Usnesení č. 5/30/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo účetní závěrkou za rok 2012 

 
Usnesení č. 6/30/2013 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo nákup nového a silnějšího křovinořezu, co do výkonu. 

 
Usnesení č. 7/30/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo podání žádosti na akci – rekonstrukce místní komunikace, 

dotační titul 4. 
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 Usnesení č. 8/30/2013   
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo nákup nového mrazáku do prodejny a podání žádosti pro 

obce na dotační titul 9 z POV Pardubického kraje v období od 2. 1. 2014 do 28. 2. 2014 a zakoupení nové 
chladničky na OÚ do 5 500,- Kč. 
 

Usnesení č. 9/30/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo a zároveň pověřilo starostu obce, projednat s p. Kudynem 

cenovou nabídku prodeje p. p. č. 49 o výměře 3510 m
2 
zahrada a p. p. č. 787 o výměře 180 m

2 
ostatní 

plocha v katastru obce Libkov. 
 
 Usnesení č. 10/30/2013  

Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí a zároveň pověřuje starostu obce projednat cenovou 
nabídku s firmou Satsys Technology a. s., která vyrábí omítky SATSYS jsou vysoce prodyšné, moderní, 
kapilárně aktivní materiály. Umožní zdivu dýchat, zbavovat se vlhkosti. Proto výrazně snižují vlhkost zdiva 
a tím zvyšují jeho izolační schopnosti. Firma Satsys Technology a. s. provádí sama nanášení omítky 
SATSYS na budovy. Zároveň projednat cenovou nabídku venkovní omítky s p. Janem Linhartem. 
 
 Usnesení č. 11/30/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí ROZHODNUTÍ CHKO dle zákona 114, § 26 (1b). Tímto 
rozhodnutím CHKO Nasavrky vyhrazuje obci Libkov pozemek, parcelní č. 90, na rozdělávání ohňů.  
 
 Usnesení č. 12/29/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy.  
 

Usnesení č. 13/30/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 25. 10. 2013 od 18,00 
hodin v zasedací místnosti OÚ. 
 
 
 
 
 
……………………………                             ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger           Vladimír Petr           
místostarosta obce           starosta obce 
 
 
V Libkově dne 27. 9. 2013 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 1. 10. 2013       
Sejmuto: 25. 10. 2013           

                                                                           Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1. 10. 2013                                
Sejmuto z elektronické úřední desky: 25. 10. 2013 

 


