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Zápis č. 27/2013 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 19. 4. 2013 

 

 

Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  

  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 
19:00 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. Jiří Paulus a p. František Trávnička, 
zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelé obce Libkov určují ověřovateli zápisu p. Jiřího Paulusa a p. Františka 
Trávničku, zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera.  

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

 

Bod č. 3) Schválit návrh 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. 
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Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  

 
Navržený 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  

 

 Hlasování o návrhu programu.  

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

 

Bod č. 4) Schválit návrh usnesení č. 26 ze dne 16. 3. 2013. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 26 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 16. 3. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

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

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

 

Bod č. 5) Schválit ceny pozemku určeného k prodeji. 
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 Předsedající seznámil přítomné s pozemkem č. 238/8 o výměře 131m2 v k. ú. Libkov u 
Nasavrk, který byl schválen ZO k prodeji dne 16. 3. 2013 paní Janě Vejmelkové a navrhl cenu 
35,- Kč/m2.   

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje 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.   

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                                   
Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.   

 

Bod č. 6) Schválit zaměření chodníku podél hlavní silnice. 

Předsedající seznámil přítomné se stavem chodníku podél hlavní silnice a provést 
zaměření zároveň s chodníkem ke Krásnému, dle skutečného stavu pozemků, kde se nachází 
chodník, určit majitele pozemku pod tímto chodníkem a poté převod těchto pozemků na 
Obec. Cenová nabídka je dostupná obecnímu rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje chodník, podél hlavní silnice, 
nechat zaměřit zároveň s chodníkem ke Krásnému. Cenová nabídka je dostupná obecnímu 
rozpočtu. 

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

 

Bod č. 7) Schválit firmu na sekání obecních pozemků RTJ TRANS s.r.o. 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou p. Dolečka a nabídku firmy RTJ TRANS 
s.r.o., na údržbu zeleně v obci. Po projednání navrhuje oslovit firmu RTJ TRANS s.r.o., která o 
zeleň v obci pečovala v loňském roce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje firmu RTJ TRANS s.r.o. na údržbu 
zeleně v roce 2013 na pozemcích v majetku obce. 

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

 

Bod č. 8) Schválit návrh hajného - samovýroba v porostu do 40 let pro místní občany 
zdarma 
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem hajného, který navrhl, že samovýrobu 
v porostu do 40 let, ponechat pro místní zdarma za vyklizení. Zveřejnit na úřední desku. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh hajného, že samovýrobu 
v porostu do 40 let, ponechat pro místní zdarma za vyklizení. 

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

  

Bod č. 9) Schválit peněžní odměny za provedenou práci u zaměstnance. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem zvýšení peněžní odměny zaměstnanci za 
dobře provedenou práci u obce. Navržená částka ve výši 80,- Kč/1 hodinu, čistého příjmu. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje zvýšení peněžní odměny 
zaměstnanci za dobře provedenou práci u obce ve výši 80,- Kč/1 hodinu, čistého příjmu. 

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

 

Bod č. 10) Schválit peněžní odměnu účetní. 

Předsedající seznámil přítomné s peněžní odměnou účetní, která se nezměnila při 
ukončení částečného účetnictví prováděné zaměstnanci MěÚ Nasavrky. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje zvýšení peněžní odměny účetní za 
provedenou práci u obce ve výši 80,- Kč/1 hodinu, čistého příjmu. 

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

 

Bod č. 11) Schválit podepsání kupní smlouvy na stavební parcelu č. 75, pozemková parcela 
č. 22 a č. 55/2 v k. ú. Libkov u Nasavrk. 

Předsedající seznámil přítomné s kupní smlouvou na stavební parcelu č. 75 a na 
pozemkovou parcelu č. 22 a č. 55/2 v katastru obce Libkov, k. ú. Libkov u Nasavrk. Současně 
požádal ZO o pověření podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje 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. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno 

 

Bod č. 12) Schválit kalendář na rok 2014 z nabídky p. Plašila  

 Předsedající seznámil přítomné s nabídkou p. Plašila na kalendáře pro rok 2014. Za 1. 
Vysočina ŽELEZNÉ HORY čtrnácti denní a za 2. ISLAND 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nákup 70 ks kalendářů na rok 
2014 u p. Plašila „VYSOČINA, ŽELEZNÉ HORY“ – čtrnáctidenní. 

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

 

Bod č. 13) Informace - zápis z kontroly veřejného vodovodu. 

Předsedající seznámil přítomné s rozborem vody a se zápisem Krajské hygienické 
stanice o provedené kontrole veřejného vodovodu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí rozbor pitné vody a zápis 
Krajské hygienické stanice z provedené kontroly veřejného vodovodu, ke kterému nebylo 
uděleno žádné opatření. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                        
Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  

 

Bod č. 14) Informace – odvoz sutě od OÚ 

Předsedající seznámil přítomné s hromadící se sutí u OÚ. Zastupitelé navrhli, 
vybudovat za fotbalovým hřištěm volejbalové hřiště, kde by se suť upotřebila jako podloží.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje převozit suť od OÚ za hřiště na 
vyrovnání terénu, pro budoucí volejbalové hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                        
Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  
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Bod č. 15) 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.  

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 15 bylo schváleno.    

 

Bod č. 16) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena ve 20:00 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 17. 5. 2013 od 19,00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na 
den 17. 5. 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 16 bylo schváleno.  

 

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                              
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2013   

                                  

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 29. 4. 2013   

Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus    Podpis………………………… Dne: 29. 4. 2013   

Jméno: František Trávnička   Podpis………………………… Dne: 29. 4. 2013   

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… 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 

 


