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Obec Libkov 

Zastupitelstvo obce Libkov 

  
 
 

Výpis Usnesení č. 34/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, 

konaného dne 19. 1. 2018, od 18:00 hodin. 

 

 

 
Usnesení č. 1/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Čapka, Františka Trávničku a 

zapisovatelem p. Jiřinu Velehradskou. 
 
 

Usnesení č. 2/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání:  
 
Program: 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu 
2. Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu usnesení č. 33 

ze dne 8. 12. 2017  
3. Projednat plnění rozpočtu 
4. Projednat návrh na pořízení změny č. 1 ÚP Libkov 
5. Projednání provozní řád vodovodu  
6. Projednat bezpečnost práce a požární ochrana 
7. Projednání žádosti o příspěvek na činnost ZO ČSV PRO ROK 2018 
8. Projednat nájem na st. parcele č. 89, pod stavbou 
9. Projednání zápisu KV  
10. Informace, smlouva o dílo ÚP – REGIO projektový ateliér s. r. o. HK 
11. Informace, smlouva o převodu cest 
12. Informace o bytu  
13. Informace o novém nařízení vlády č, 318/2017 Sb. Platné od 1. 1. 2018  
14. Projednání žádosti na dotační titul č. 9 z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje 
15. Diskuse  
16. Závěr 

 
 

 Usnesení č. 3/34/2018  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 33/2017 ze dne 8. 

12. 2017. 
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Usnesení č. 4/34/2018 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 33/2017 ze dne 8. 12. 2017, jeho shodu 
se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 

 
 
Usnesení č. 5/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 31. 12. 2017. 

 

 

Usnesení č. 6/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 k rozpočtu pro rok 

2017 s příjmy ve výši 184 618,- Kč a výdaji ve výši -227 076,- Kč, která spočívají v přesunu mezi 
položkami u výdejových paragrafů a v příjmových spočívající v navýšení v příjmu nad rámec 
schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech“) a v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Usnesení č. 7/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje pořízení změny č. 1 ÚP Libkov. Změna č. 1 ÚP bude 

pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Pořizovatelem změny č. 1 ÚP bude MěÚ Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, 
oddělení územního plánování, zpracovatelem změny bude firma Regio, projektový atelier, Hradec 
Králové, Ing. arch. Jana Šejvlová.      

 
 

Usnesení č. 8/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje vypracování firmou Ekomonitor, provozní řád vodovodu 

obce Libkov za cenovou nabídku 8 000,- Kč bez DPH. Pověřují starostu jednáním a podpisem smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 9/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje vypracování dokumentů k BOZP a PO. Pověřují starostu 

jednání a podpisem smlouvy s p. uvedeným v zápise ZO.   
 

 
Usnesení č. 10/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na činnost 

ZO ČSV Nasavrky v kalendářním roce 2018. 
 
 

Usnesení č. 11/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje pronájem stavební parcely č. 89 o výměře 40 m2, v k. ú. 

Libkov u Nasavrk, za 20,- Kč/m2 a pověřují starostu podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 12/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis č. 1/2018 KV v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., 

§ 119 odstavec 3, a), b) a c) bez výhrad. 

 
 

Usnesení č. 13/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí SMLOUVU O DÍLO podle § 2586 a násl. nového 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Na zpracování Změny č. 1 Územního plánu a vyhotovení úplného 
znění Územního plánu pro obec Libkov. 
 
 

Usnesení č. 14/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí SMLOUVU, Státního pozemkového úřadu, o 

bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
zákon o SPÚ). 
 

 
Usnesení č. 15/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje žádost nového zájemce na pronájem obecního bytu. 

 
 

Usnesení č. 16/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, platné od 1. 1. 2018. 
 
 
Usnesení č. 17/34/2018 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti do 20. února 2018, o poskytnutí dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu rozvoje venkova z dotačního titul 9 - 
Dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen za rok 2017.  

 
 

 
………………………       ………………………                                                                          
Jiří Paulus         Vladimír Petr           
místostarosta obce        starosta obce 

 
Výpis usnesení byl vyhotoven dne: 28. 1. 2018 
 
Ověřovatelé:   

Jméno: Vladimír Čapek            Podpis………………………… Dne: 28. 1. 2018 

 
Jméno: Františka Trávničku      Podpis………………………… Dne: 28. 1. 2018 

 

Vyvěšeno: 29. 1. 2018                                   Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 28. 1. 2018 
Sejmuto: 16. 2. 2018                                         Sejmuto z elektronické úřední desky: 16. 2. 2018 


