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Zápis č. 26/2013 

Z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 16. 3. 2013 

 

Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  

  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin 
starostou obce Vladimírem Petrem dále jako „předsedající“.  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 92/1 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93/1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna v souladu se zákonem. Předsedající zasedání dále z 
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášenischopné (§ 92 odstavec 3 zákona o obcích).  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92 
odstavec 3 zákona o obcích).  

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 1 bylo schváleno.  

 

Bod č. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele.  

 Předsedající určil ověřovatelem zápisu: p. Vladimíra Petra ml. a p. Romana Čapka, 
zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Vladimíra Petra ml. a p. Romana Čapka, 
zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera.  

  Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 2 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3) Schválení návrhu programu:  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny 
návrhy na doplnění dle § 94/1 zákona č. 128/2000 Sb. Návrh programu byl doplněn. 

Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
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Navržený program: 
1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 25 ze dne 16. 2. 2013 
5. Schválení smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Chrudim + podpis 
6. Schválení specifikaci místního rozhlasu, (Vysílací pult, nebo ovládání pomocí PC) + podpis 

smlouvy 
7. Schválení odkoupení pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna)  
8. Informace o výši nájemného v roce 2013 – výzva k úhradě nájemného 
9. Schválení záměru obce odprodat pozemky, na žádost p. Janě Vejmelkové 

10. Schválení zaměření chodníků ke Krásnému 
11. Diskuse  
12. Závěr  

 

Hlasování o návrhu programu.  

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  

 

Bod č. 4) Schválení návrhu usnesení č. 25 ze dne 16. 2. 2013 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 25 z předešlého zasedání ZO konaného 
dne 16. 2. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 25 ze 
zasedání ZO konaného dne 16. 2. 2013.  

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  

 

Bod č. 5) Schválení smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Chrudim. 

 Předsedající seznámil přítomné, se smlouvou o sdružování prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Chrudim. Usnesení č. 19/2012 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výši 
příspěvku na Městskou knihovnu Chrudim v hodnotě 20,- Kč na obyvatele obsluhované obce.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje, obsah smlouvy o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim, byl řádně projednán. Usnesením č. 19 ze dne 
9. 6. 2012, kde Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výši příspěvku pro Městskou knihovnu Chrudim 
v hodnotě 20,- Kč na 1 obyvatele obce. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                                   
Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  

Bod č. 6) Schválení specifikací místního rozhlasu, (Vysílací pult, nebo ovládání pomocí PC) + podpis 
smlouvy.  

Předsedající seznámil přítomné se specifikací místního rozhlasu ORKAN MEDES, určený 
k předávání informací občanům bezdrátovou technologií v pásmu 70 MHz v obci. Jsou 2 nabídky, jedna 
s vysílacím pultem, cenově výhodnější s daní 127 685,- Kč a druhá nabídka, ovládání pomocí PC 
s cenovou nabídkou s daní 175 868,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje specifikaci místního rozhlasu ORKAN MEDES, 
určený k předávání informací občanům bezdrátovou technologií v pásmu 70 MHz v obci, s cenově 
výhodnější nabídkou za 127 685,- Kč s daní s možností pozdějšího dokoupení ovládání pomocí PC. 
Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                     
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 

Bod č. 7) Schválit odkoupení pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna). 

 Předsedající seznámil přítomné s odkoupením pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna) od 
ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH a předal slovo místostarostovi, který 
seznámil zastupitelé, se stavem těchto parcel, které projednával s právníkem, který se po právní stránce 
pozemky zabývá. Zastupitelům doporučil odkoupení těchto pozemků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje odkoupení pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 
22 (prodejna) od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, který má pozemky na 
svém LV. Nedílnou součástí bodu 7 je příloha č. 2.  

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                     
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8) Informace o výši nájemného v roce 2013 ze stavební parcely č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 – výzva 
k úhradě nájemného. 

 

Předsedající seznámil přítomné s výší nájemného v roce 2013 ze stavební parcely č. 75, p. p. č. 
55/2 a 22 – výzva k úhradě nájemného 

Návrh usnesení:  



Zápis č. 26/2013 – 16. 3. 2013 Stránka 4 
 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí výší nájemného v roce 2013 ze stavební 
parcely č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 – výzva k úhradě nájemného splatného 30. 6. 2013. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

  

Bod č. 9) Schválení záměru obce odprodat pozemky, na žádost p. Janě Vejmelkové. 

 

 Předsedající seznámil přítomné se ZÁMĚREM OBCE, který byl vyvěšen na úřední desce po dobu 
15 dnů. Odprodat dva pozemky p. č. 283/8 o výměře 131 m2 a p. č. 282/7 o výměře 129 m2 vše v k. ú. 
Libkov u Nasavrk na žádost paní Jany Vejmelkové. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje odprodání pozemku p. č. 283/8 o výměře 131 
m2.  Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje odprodej pozemku p. č. 282/7 o výměře 129 
m2. Důvod, nejdříve zaměřit chodník. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                      
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Schválení zaměření chodníků ke Krásnému. 

 

Předsedající seznámil přítomné se stavem chodníků a provést zaměření dle skutečného stavu 
pozemků, kde se nachází chodník, určit majitele pozemku pod tímto chodníkem a poté převod těchto 
pozemků na Obec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje chodník ke Krásnému nechat zaměřit a 
chodník podél hlavní silnice jeho zaměření odložit na rok 2014.  

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno 

 

Bod č. 11) Diskuse. 

 Žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy.  
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 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.    

 

 

Bod č. 12) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 18:15 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 19. 4. 2013 od 19,00 hodin v hostinci U Pilařů.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 16. 3. 
2013 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                       
Vyjádření ZO. Příloha č. 2 k bodu zápisu 7/26/2013. 

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 3. 2013   

                                  

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

Ověřovatelé:  

Jméno: Vladimír Petr ml.    Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

Jméno: Roman Čapek    Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

 

Starosta: Vladimír Petr     Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 3. 2013                                              
Sejmuto: 10. 4. 2013                                                                                                              

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 3. 2013 Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 4. 2013 
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Příloha č. 2 k bodu zasedání č. 7/26/2013 

 

 

Zastupitelstvo obce Libkov konstatovalo, že pozemky byly v roce 1991 bezúplatně předány 
hospodářskou smlouvou do užívání státu, který měl zajistit, aby pozemky nesloužily ke spekulaci a bylo 
zajištěno bezproblémové fungování veřejně prospěšné stavby prodejny, která je na těchto pozemcích 
umístěna. ÚPZSVM  v současné době nutí obec uvedené pozemky koupit za cenu 51 tis. Kč což vzhledem 
k předešlému, kdy obec převedla pozemky bezúplatně v dobré víře, že státu jde o zajištění veřejně 
prospěšné věci, by se dalo považovat za podvodné jednání za účelem majetkového prospěchu. Dále 
zastupitelstvo bere na vědomí, že právní úkony spojené s převodem a nabytím do vlastnictví státu jsou 
zpochybnitelné.     

Aby se obec Libkov domohla práva a spravedlnosti musela by celou záležitost předat soudu.  Soudní 
cesta by však byla složitá a značně finančně nákladná.  

 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání, čistě z pragmatických důvodů, schvaluje odkoupení 
pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna) od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH 
MAJETKOVÝCH, který má pozemky na svém LV. 

 

 

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

Ověřovatelé:  

Jméno: Vladimír Petr ml.    Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

Jméno: Roman Čapek    Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

 

Starosta: Vladimír Petr     Podpis………………………… Dne: 22. 3. 2013 

 

 

Vyvěšeno: 23. 3. 2013                                              
Sejmuto: 10. 4. 2013                                                                                                              

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 3. 2013                                                                                             
Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 4. 2013 

 


