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Usnesení č. 26/2013 
z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 16. 3. 2013. 
 

 
 
 

Usnesení č. 1/26/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo zahájení jednání a usnášeníschopnost zastupitelů (§ 92/3 zákon o 
obcích).  
 

Usnesení č. 2/26/2013 
 Zastupitelé obce Libkov určili ověřovatele zápisu p. Vladimíra Petra ml. a Romana Čapka, zapisovatelem 
p. Ing Jana Fibingera.  
 

Usnesení č. 3/26/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující program zasedání:  
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95/1 zákon o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení návrhu usnesení č. 25 ze dne 16. 2. 2013 
5. Schválení smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Chrudim + podpis 
6. Schválení specifikaci místního rozhlasu, (Vysílací pult, nebo ovládání pomocí PC) + podpis smlouvy 
7. Schválení odkoupení pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna)  
8. Informace o výši nájemného v roce 2013 – výzva k úhradě nájemného 
9. Schválení záměru obce odprodat pozemky, na žádost p. Janě Vejmelkové 

10. Schválení zaměření chodníků ke Krásnému 
11. Diskuse  
12. Závěr  

 
Usnesení č. 4/26/2013 

 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo v nezměněné podobě usnesení č. 25 ze zasedání ZO konaného dne 
16. 2. 2013.  
 

Usnesení č. 5/26/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo obsah smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného 

fondu pro knihovny v regionu Chrudim, byl řádně projednán. Usnesením č. 19 ze dne 9. 6. 2012, kde 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo výši příspěvku pro Městskou knihovnu Chrudim v hodnotě 20,- Kč na 1 
obyvatele obce. Současně ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

 Usnesení č. 6/26/2013 
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo specifikaci místního rozhlasu ORKAN MEDES, určený k předávání 

informací občanům bezdrátovou technologií v pásmu 70 MHz v obci, s cenově výhodnější nabídkou za 
127 685,- Kč s daní s možností pozdějšího dokoupení ovládání pomocí PC. Současně ZO pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
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  Usnesení č. 7/26/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov schválilo odkoupení pozemků s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna) od 

ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, který má pozemky na svém LV. Nedílnou součástí 
bodu 7 je příloha č. 2.  
 

Usnesení č. 8/26/2013  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí výší nájemného v roce 2013 ze stavební parcely č. 75, p. p. 

č. 55/2 a 22 – výzva k úhradě nájemného splatného 30. 6. 2013. 
 

Usnesení č. 9/26/20131.  
1. Zastupitelstvo obce Libkov schválilo odprodání pozemku p. č. 283/8 o výměře 131 m2.   

 2. Zastupitelstvo obce Libkov neschválilo odprodej pozemku p. č. 282/7 o výměře 129 m2. Důvod, 
nejdříve zaměřit chodník. 
 
 Usnesení č. 10/26/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo chodník ke Krásnému nechat zaměřit a zaměření chodníku podél 
hlavní silnice odložit na rok 2014. 
  
 Usnesení č. 11/26/2013  
 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí diskusi, ke které nebyly vzneseny žádné náměty ani dotazy.  
 

Usnesení č. 12/26/2013 
 Zastupitelstvo obce Libkov schválilo následující termín zasedání ZO a to na 8. 2. 2013 od 18,00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ. 
 
 
……………………………                    ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger           Vladimír Petr           
místostarosta obce           starosta obce 
 
 
 
 
 
V Libkově dne 22. 3. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23. 3. 2013       
Sejmuto: 10. 4. 2013       
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 3. 2013 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 4. 2013 
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Příloha č. 2 k bodu usnesení č. 7/26/2013 
 

 
Zastupitelstvo obce Libkov konstatovalo, že pozemky byly v roce 1991 bezúplatně předány 

hospodářskou smlouvou do užívání státu, který měl zajistit, aby pozemky nesloužily ke spekulaci a bylo 
zajištěno bezproblémové fungování veřejně prospěšné stavby prodejny, která je na těchto pozemcích 
umístěna. ÚPZSVM  v současné době nutí obec uvedené pozemky koupit za cenu 51 tis. Kč což vzhledem 
k předešlému, kdy obec převedla pozemky bezúplatně v dobré víře, že státu jde o zajištění veřejně prospěšné 
věci, by se dalo považovat za podvodné jednání za účelem majetkového prospěchu. Dále zastupitelstvo bere na 
vědomí, že právní úkony spojené s převodem a nabytím do vlastnictví státu jsou zpochybnitelné.     
Aby se obec Libkov domohla práva a spravedlnosti musela by celou záležitost předat soudu.  Soudní cesta by 
však byla složitá a značně finančně nákladná.  

 
Zastupitelstvo obce Libkov po projednání, čistě z pragmatických důvodů, schvaluje odkoupení pozemků 

s. p. č. 75, p. p. č. 55/2 a 22 (prodejna) od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, který 
má pozemky na svém LV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                    ……………………………                                                                          
Ing. Jan Fibinger           Vladimír Petr           
místostarosta obce           starosta obce 
 
 
 
V Libkově dne 22. 3. 2013 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23. 3. 2013       
Sejmuto: 10. 4. 2013       
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 23. 3. 2013 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 10. 4. 2013 
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