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Zápis č. 29/2013 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 14. 6. 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 5 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 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 1 bylo schváleno.  

 

Bod č. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele.  

 Předsedající určil ověřovatelem zápisu p. Jiřího Paulusa a p. Romana Čapka, 
zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

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

  Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 2 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3) Schválit návrh programu.  
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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:  

 
Navržený program: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 28 ze dne 17. 5. 2013  
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012 a zprávu o přezkoumání ÚSC ze dne 28. 

5. 2013 
6. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2013 
7. Schválení odúčtování projektu na plyn z majetku obce 
8. Schválení likvidace lednice (prodejna) 
9. Žádost o prodej pozemku – Doleček 

10. Informace – žádost o převod pozemků č. 803, 804/1, 804/2 a 810 (Lesy ČR) 
11. Diskuse  
12. Závěr  

 

 Hlasování o návrhu programu.  

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  

 

Bod č. 4) Schválit návrh usnesení č. 28 ze dne 17. 5. 2013. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 28 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 17. 5. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 
28 ze zasedání ZO konaného dne 17. 5. 2013.  

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  

 

Bod č. 5) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2012 a zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce. 
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 Předsedající seznámil přítomné návrhem závěrečným účtem za rok 2012 s příjmem 
2 177 383,54 Kč, výdajem 2 536 883,79 Kč, saldo příjmů a výdajů 359 500,25 Kč a se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ze dne 28. 5. 2013, provedenou 
pracovníky KrÚ Pardubice. Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to s výhradami. Do 29. 6. 2013, zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě 
chyb a nedostatků, zaslat na Pardubický kraj (Eva Baťková). 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh závěrečného účtu obce 
Libkov za rok 2012 s příjmem 2 177 383,54 Kč, výdajem 2 536 883,79 Kč a saldo příjmů - 
výdajů 359 500,25 Kč. Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě 
nichž jsme přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zprávou o plnění přijatých 
opatření k nápravě chyb a nedostatků, zaslat do 29. 6. 2013 na Pardubický kraj (Eva Baťková). 

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

 

Bod č. 6) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2013 

Předsedajicí seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2013. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                     
Usnesení bodu č. 6 bylo schváleno.  

 

Bod č. 7) Schválení odúčtování projektu na plyn z majetku obce. 

 Předsedající seznámil přítomné s doporučením, odúčtovat projekt na plyn z majetku 
obce. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje odúčtování projektu na plyn 
z majetku obce. 

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

 

Bod č. 8) Schválení likvidace lednice (prodejna) 

Předsedající seznámil přítomné s likvidací staré lednice z prodejny pro nefunkčnost. 

Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje likvidaci staré a nefunkční lednice 
z prodejny, byla odvezena 13. 6. 2013 se svozem nebezpečného odpadu.  

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                     
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9) Žádost o prodej pozemku – Doleček. 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Dolečka o prodej obecního pozemku st. p. 
č. 89 v k. ú. Libkov u Nasavrk. Zastupitelé navrhují neprodat st. p. č. 89 v katastru Libkova a 
stanovit výši nájmu dle platných zákonů. Doporučují rozhodnutí odložit na září 2013. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje prodej st. p. č. 89, stanovit výši 
nájmu dle platných zákonů a jednání odložit na další zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Informace – žádost o převod pozemků č. 803, 804/1, 804/2 a 810 (Lesy ČR) 

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí o převod shora uvedených pozemků ve 
vlastnictví Lesů České republiky, o které bylo požádáno o bezplatné vrácení. Této žádosti 
nebylo vyhověno.  

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zprávu, že žádosti o převod 
pozemků č. 803, 804/1, 804/2 a 810 v katastru Libkova ve vlastnictví Lesů ČR, nebylo 
vyhověno. 

Výsledek hlasování: Pro 5. 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.  

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno.    
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Bod č. 12) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 20:30 hodin, 
panem Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 20. 9. 2013 od 19,00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na 
den 20. 9. 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.    
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.  

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                              
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 6. 2013   

                                  

 

 

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 17. 6. 2013   

Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus    Podpis………………………… Dne: 17. 6. 2013   

Jméno: Vladimír Čapek   Podpis………………………… Dne: 17. 6. 2013   

 

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 17. 6. 2013   

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 6. 2013                                                                                                                                                     
Sejmuto: 18. 7. 2013                                                                                                              

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 18. 6. 2013                                                                                              
Sejmuto z elektronické úřední desky: 18. 7. 2013 


