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Zápis č. 30/2013 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 20. 9. 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 6 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 6. 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 6. 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.  
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 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. 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  

 

 Hlasování o návrhu programu.  

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                    
 Usnesení bodu č. 3 bylo schváleno.  

 

Bod č. 4) Schválit návrh usnesení č. 29 ze dne 14. 6. 2013. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 29 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 14. 6. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

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

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

 

Bod č. 5) Schválení účetní závěrky za rok 2012 
 

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2012. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje účetní závěrkou za rok 2012.  

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                     
 Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.  
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Bod č. 6) Schválení nákupu křovinořezu. 
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem zakoupení nového křovinořezu z důvodu 
poruchy starého, kde by oprava byla nahospodárná ke stáří křovinořezu.  

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje nákup nového a silnějšího křovinořezu, 
co do výkonu. 

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

 

Bod č. 7) Schválení dotace na rok 2014. 
 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2014, akce programu obnovy venkova 
– dotační titul 1 – 5.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje podání žádosti na akci – rekonstrukce 
místní komunikace, dotační titul 4. 

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

 

Bod č. 8) Schválení nákup nového mrazáku do prodejny. 
 

Předsedající seznámil přítomné s nákupem nového mrazáku do prodejny, termín nákupu 
do 31. 12. 2013. Termín podání žádosti pro obce na dotační titul 9 z POV Pardubického kraje je od 
2. 1. 2014 do 28. 2. 2014. Dále zastupitelé navrhli, zakoupit chladničku do prostor OÚ, kde bude 
využita při různých akcích.  

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje 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. 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                     
Usnesení bodu č. 8 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9) Schválení odprodeje zahrady od p. Kudyna. 
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Předsedající seznámil přítomné s nabídkou p. Kudyna o prodeji p. p. č. 49 o výměře 3510 m2 

zahrada a o p. p. č. 787 o výměře 180 m2 ostatní plocha v Katastru obce Libkov. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje a zároveň pověřuje starostu obce, 
projednat s p. Kudynem cenovou nabídku prodeje p. p. č. 49 o výměře 3510 m2 zahrada a p. p. č. 
787 o výměře 180 m2 ostatní plocha v katastru obce Libkov. 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                                     
Usnesení bodu č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10) Informace o nabídce venkovní omítky budovy OÚ 
 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy Satsys Technology a. s., („omítky nové 
generace“, zástupce Radek Kazda tel: 730148429), 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.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání 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. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0. Zdržel se 0.      
 Usnesení bodu č. 10 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11) Informace – ROZHODNUTÍ CHKO o pálení ohně. 
 

  Předsedající seznámil přítomné s ROZHODNUTÍ CHKO rozdělávat ohně mimo místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody „Zákon 114, § 26 (1b)“. 
 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí ROZHODNUTÍ CHKO dle zákona 
114, § 26 (1b). Tímto rozhodnutím CHKO Nasavrky vyhrazuje obci Libkov pozemek, parcelní č. 90, 
na rozdělávání ohňů.  

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                      
Usnesení bodu č. 11 bylo schváleno. 
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Bod č. 12) 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 6. Proti 0. Zdržel se 0.                   
 Usnesení bodu č. 12 bylo schváleno.    

 

Bod č. 13) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 20:30 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 25. 10. 2013 od 18,00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 
25. 10. 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                            
 Usnesení bodu č. 13 bylo schváleno.  

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                              
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 9. 2013   

                                  

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 27. 9. 2013   

Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus    Podpis………………………… Dne: 27. 9. 2013   

Jméno: Vladimír Čapek   Podpis………………………… Dne: 27. 9. 2013   

 

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 27. 9. 2013   

 

Vyvěšeno: 27. 9. 2013 

Sejmuto: 25. 10. 2013                                                                                                              

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 27. 9. 2013                                                                                              
Sejmuto z elektronické úřední desky: 27. 10. 2013 


