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Zápis č. 28/2013 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 17. 5. 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 jsou přítomni 4 členové 
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 4. 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. Vladimíra Petra ml., zapisovatelem p. 
Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

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

  Výsledek hlasování: Pro 4. 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. 

Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

 Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  

 
Navržený program: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 27 ze dne 19. 4. 2013  
5. Schválení závěrečného účtu CŽH za rok 2012 
6. Schválení smlouvy o výpůjčce kontejneru na odpady + podpis 
7. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územního plánu v roce 2013 

+ podpis 
8. Žádost o prodej pozemku – Doleček 
9. Žádost o připojení k veřejnému vodovodu – Kindelmannová Markéta 

10. Schválení prodeje pozemku č. 63/2 a určení ceny pozemku 
11. Žádost o zaplocení části obecního pozemku u č. p. 17 
12. Informace – Finanční a Kontrolní výbor 
13. Diskuse  
14. Závěr  

 

 Hlasování o návrhu programu.  

 Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  

 

Bod č. 4) Schválit návrh usnesení č. 27 ze dne 19. 4. 2013. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 27 z předešlého zasedání ZO konaného 
dne 19. 4. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 27 ze 
zasedání ZO konaného dne 19. 4. 2013.  

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

 

Bod č. 5) Schválit závěrečný účet svazku obcí CŽH za rok 2012. 

 Předsedající seznámil přítomné se Závěrečným účtem svazku obcí CŽH za rok 2012. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje, bez výhrad, Závěrečný účet svazku obcí CŽH 
za rok 2012. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                                                              
Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno. 
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Bod č. 6) Schválení smlouvy o výpůjčce kontejneru na odpady + podpis. 

Předsedajicí seznámil přítomné se smlouvou od EKO-KOM o výpůjčce kontejneru na odpady a o 
pověření s jejím podpisem. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje smlouvu č. OS201320003232 o výpůjčce 
kontejneru na odpady a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                     
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 

Bod č. 7) Schválení smlouvy o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územního plánu v roce 
2013 + podpis. 

 Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení 
územního plánu v roce 2013 a o pověření s jejím podpisem. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje smlouvu č. OR/13/21492 o poskytnutí grantu 
z programu Podpora pořízení územního plánu v roce 2013 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 

Bod č. 8) Žádost o prodej pozemku – Doleček. 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Dolečka o prodej obecního pozemku parcelní č. 705/2 
a nebo st. p. č. 89 v k. ú. Libkov u Nasavrk. Zastupitelé navrhují odložit rozhodnutí na červen 2013 
z důvodu prošetření podrobnějšího stavu těchto pozemků. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje prodej pozemku č. 705/2 a o st. p. č. 89 
jednání odložit na další zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.       
 Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

  

Bod č. 9) Schválení Žádost o připojení k veřejnému vodovodu – Kindelmannová Markéta. 

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí pí. Markétě Kindelmannové o připojení k veřejnému 
vodovodu obce Libkov pro novostavbu RD na parcele č. 509/1 v k. ú. Libkov u Nasavrk. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje připojení novostavby RD na parcele č. 509/1 
v k. ú. Libkov u Nasavrk k veřejnému vodovodu obce Libkov. 
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Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                      
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Schválení prodeje pozemku č. 63/2 a určení ceny pozemku. 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí pí. Ludmily Švadlenkové a p. Jiřího Pilaře o odkoupení 
stavební parcely č. 63/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Libkov u Nasavrk, jedná se o stavební parcelu, která je 
zastavěná garáží z roku 1968. Zastupitelé navrhují odprodej st. p. č. 63/2 o výměře 8 m2 za cenu 35,- 
Kč/m2. Poplatky hradí kupující. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje prodej st. p. č. 36/2 o výměře 8 m2 za cenu 
35,- Kč/m2,  jedná se o stavební parcelu, která je zastavěná garáží z roku 1968. Poplatky hradí kupující. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno 

Bod č. 11) Schválení zaplocení části obecního pozemku u č. p. 17 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Tomáše Petra o částečné oplocení RD z důvodu demolice 
stodoly. Zastupitelé souhlasí s žádosti p. Tomáši Petrovi vyhovět. 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje částečné oplocení RD č. p. 17 z důvodu 
demolice stodoly. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                        
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno 

 

Bod č. 12) Schválení Informace – Finanční a Kontrolní výbor 

Zápisy Kontrolního výboru č. 17 a Finančního výboru č. 1/2013 byly dnešního dne předány ZO 
k projednání. Předsedající seznámil přítomné se zápisem Finančního výboru, kde nebyly zjištěny žádné 
nedostatky a se zápisem Kontrolního výboru, kde bylo kontrolováno usnesení ZO č. 23/2012 – 26/2013. 
Usnesení zastupitelstva obce jsou průběžně plněna a nebyly zjištěny závady. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis č. 1/2013 FV a zápis č. 17 KV bez 
výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.                            
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno 

 

Bod č. 13) Diskuse. 

 Žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse.  

 Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani 
dotazy.  

 Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.    

 

Bod č. 14) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 20:35 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 14. 6. 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti 
OÚ.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 14. 6. 
2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 14 bylo schváleno.  

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                              
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2013   

                                  

 

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger   Podpis………………………… Dne: 20. 5. 2013 

Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus     Podpis………………………… Dne: 20. 5. 2013 

Jméno: Vladimír Čapek    Podpis………………………… Dne: 20. 5. 2013 

 

Starosta: Vladimír Petr     Podpis………………………… Dne: 20. 5. 2013 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 5. 2013                                              
Sejmuto: 10. 6. 2013                                                                                                              

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 20. 5. 2013                                                                                              
Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 6. 2013 

 


