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Zápis č. 31/2013 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov 

ze dne 25. 10. 2013 

 

 

 

 

 

Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva.  

  Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 
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. Vladimíra Čapka a p. Františka Trávničku, 
zapisovatelem p. Ing. Jana Fibingera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 Návrh usnesení:  

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

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                                    
Usnesení bodu č. 2 bylo schváleno.  
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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:  

 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. 30 ze dne 20. 9. 2013  
5. Schválení záměru obce o bezúplatný převod pozemku č. 780/14 
6. Schválení bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 842/1, 842/8, 796/6, 845/1, 845/6 a 

845/9 (zadní strana) 
7. Schválen rozpočtového opatření č. 2 
8. Schválení účetních směrnic  
9. Schválení odprodeje pozemku p. č. 49 a p. č. 787 od p. Kudyna. 

10. Informace – zápis FV a KV 
11. Informace - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
12. Informace - nabídka venkovní omítky na budovu OÚ 
13. Informace – úklid pozemku u č. p. 9 
14. Diskuse  
15. 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. 30 ze dne 20. 9. 2013. 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení č. 30 z předešlého zasedání ZO 
konaného dne 20. 9. 2013. K návrhu usnesení nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje v nezměněné podobě usnesení č. 30 ze 
zasedání ZO konaného dne 20. 9. 2013.  

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                      
 Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.  
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Bod č. 5) Schválení záměru obce o bezúplatný převod pozemku č. 780/14 
 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce o bezúplatný převod nemovitostí 
z vlastnictví obce Libkov do vlastnictví Pardubického kraje, jedná se o pozemek p. č. 780/14. Záměr 
obce byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické úřední desce 8. 10. 2013 a sejmuto 25. 10. 2013. 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje záměr obce o bezúplatný převod 
nemovitosti z vlastnictví obce Libkov do vlastnictví Pardubického kraje, jedná se o pozemek č. 
780/14, který byl oddělen GP č. 205 – 168/2013 a je zastavěn tělesem silnice II/337. Záměr obce 
byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické úřední desce 8. 10. 2013 a sejmuto 25. 10. 2013. 
Pozemek 780/14 byl oddělen od pozemku 780/4 a je historickým pozemkem obce Libkov.  

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

 
 
Bod č. 6) Schválení bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 842/1, 842/8, 796/6, 845/1, 845/6 a 
845/9 (zadní strana). 
 
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví obce Libkov, jedná se o pozemky p. č. 842/1, 842/8, 796/6, 845/1, 
845/6 a 845/9. Tyto pozemky jsou zastavěny chodníkem. 
 

Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje návrh bezúplatného převodu 
nemovitostí z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Libkov, jedná se o pozemky p. č. 
842/1, 842/8, 796/6, 845/1, 845/6 a 845/9. Tyto pozemky jsou zastavěny chodníkem. 

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

 

Bod č. 7) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2013. 
 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2013. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                                                                                     
Usnesení bodu č. 7 bylo schváleno.  
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Bod č. 8) Schválení účetních směrnic. 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem nových směrnic. 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje účetní směrnice. 

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

 

Bod č. 9) Schválení odprodeje pozemku p. č. 49 a p. č. 787 od p. Kudyna. 
 

Předsedající seznámil přítomné s pověřením projednání 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. S panem Josefem Kudynem, byla dohodnuta cena za tyto pozemky 30,- Kč 
za 1 m2 (3690 x 30 = 110 700,-Kč, s možností platit ve třech splátkách). 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje cenovou nabídku prodeje pozemků p. 
Josefa Kudyna ve výši 30,- Kč za 1m2  za pozemky p. č. 49 o výměře 3510 m2 zahrada a p. č. 787 o 
výměře 180 m2 ostatní plocha v katastru obce Libkov (3690 x 30 = 110 700,-Kč, s možností platit ve 
třech splátkách). 

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

 

Bod č. 10) Informace – zápis FV a KV. 
 

Zápisy Kontrolního výboru č. 18 a Finančního výboru č. 2/2013 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. 27/2013 
– 29/2013. Usnesení zastupitelstva obce jsou průběžně plněna a nebyly zjištěny závady. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis č. 2/2013 FV a zápis č. 17 KV 
bez výhrad. 

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

 

Bod č. 11) Informace - zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
 
 Předsedající seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 
období od 1. 1. 2013 do 7. 10. 2013.   
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Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za období roku od 1. 1. 2013 do 7. 10. 2013.   

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

 

Bod č. 12) Informace o nabídce venkovní omítky budovy OÚ 
 

Předsedající seznámil přítomné s odložením tohoto bodu na neurčito. Zástupce Radek 
Kazda, firma Satsys Technology a. s. se nedostavil. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libkov po projednání bere na vědomí odložení tohoto bodu na neurčito. 
Zástupce Radek Kazda, firma Satsys Technology a. s., se k jednání nedostavil. 

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

 

Bod č. 13) Informace – úklid pozemku u č. p. 9 
 

  Předsedající seznámil přítomné s požadavkem úklidu zahrady u domu č. p. 9. 
 

Návrh usnesení: 
  Zastupitelstvo obce Libkov po projednání neschvaluje požadavek na úklid zahrady u domu 

č. p. 9. 
 

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

 

Bod č. 14) 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. 14 bylo schváleno.    
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Bod č. 15) Závěr.  

 Předsedající poděkoval všem zúčastněným. Schůze byla ukončena v 20:00 hodin, panem 
Vladimírem Petrem st.. Příští schůze OZ se bude konat 15. 11. 2013 od 18,00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ.  

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Libkov po projednání schvaluje následující termín zasedání ZO na den 
15. 11. 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdržel se 0.                            
 Usnesení bodu č. 15 bylo schváleno.  

 

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.                                                                                                                              
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2013   

                                  

Zapisovatel: Ing. Jan Fibinger  Podpis………………………… Dne: 31. 10. 2013   

Ověřovatelé:  

Jméno: Jiří Paulus    Podpis………………………… Dne: 31. 10. 2013   

Jméno: Vladimír Čapek   Podpis………………………… Dne: 31. 10. 2013   

 

Starosta: Vladimír Petr    Podpis………………………… Dne: 31. 10. 2013   

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 31. 10. 2013   

Sejmuto: 15. 11. 2013                                                                                                              

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 31. 10. 2013  

Sejmuto z elektronické úřední desky: 15. 11. 2013 

 


