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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 
 
 
 

Výsledky projednání č. 37/2018  
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov  

konaného dne 25. 5. 2018, od 19:00 hodin. 
 
 
Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, projednání programu zasedání 
zastupitelstva. 
 

o Zahájení 

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 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 17. 5. 2018 do 26. 5. 2018.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo 

je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 Přítomní: Jiřina Velehradská, Čapek Roman, Jiří Paulus, Vladimír Petr, Vladimír Petr ml. a František 
Trávnička.  
 Omluven: Čapek Vladimír. 
 

o Určení ověřovatelů a zapisovatele. 
  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu p. Romana Čapka, Františka Trávničku a 

zapisovatelem p. Jiřinu Velehradskou. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 1/38 bylo schváleno. 

 
o Projednání programu zasedání zastupitelstva. 

 
Návrh usnesení:  
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. 37 ze 

dne 27. 4. 2018  

3. Projednat plnění rozpočtu  
4. Projednat schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

5. Projednat schválení změnu č. 1 Územního plánu Libkov  

6. Projednat žádost na prodej obecního pozemku 

7. Projednat nákup kotle do bytu č. 1 
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8. Projednat údržbu zeleně 

9. Diskuse  
10. Závěr 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0   
Usnesení č. 2/38 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 2) Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shody výpisu usnesení č. 37 
ze dne 27. 4. 2018.   
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 37/2018 ze dne 27. 4. 
2018. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 3/38 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 37/2018 ze dne 27. 4. 2018, jeho shodu se 
zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 4/38 bylo schváleno. 

* * * 
 

Bod č. 3) Projednat plnění rozpočtu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2018 ke dni 30. 4. 2018. 

 

Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 6    Proti 0   Zdržel se 0   
Usnesení č. 5/38 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 4) Projednat schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu č. OŽPZ/18/22867 o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora provozu prodejny“. Jedná se o 
dotaci na provozní náklady za rok 2017 v rámci dotačního titulu 9 – Dotace pro obchody; Dotace pro 
pojízdné prodejny a výše poskytované dotace je 16 869 Kč. Zastupitelé pověřují starostu podpisem 
smlouvy. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 6/38 bylo schváleno. 

* * * 
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Bod č. 5) Projednat schválení změnu č. 1 územního plánu Libkov. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov  

1. Ověřuje po projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Libkov její soulad s Politikou územního 
rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 1 územního 
plánu Libkov, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo obce Libkov po ověření neshledalo žádný rozpor.  

2. Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 1 územního plánu Libkov, s vyhodnocením 
stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – 
změnu č. 1 územního plánu Libkov.  

 
Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 6   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 7/38 bylo schváleno. 

* * * 
 

Bod č. 6) Projednat žádost na prodej obecního pozemku. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje lesní pozemky p. č. 594/2 a část p. č. 594/1 neprodávat, a na 

pozemku p. č. 594/2 nájemní smlouvu ponechat v platnosti, pokud se nezměnil majitel.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0               
Usnesení č. 8/38 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 7) Projednat nákup kotle do bytu č. 1. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nákup kotle na tuhá paliva do bytu č. 1, a to aby splňoval ČSN 

EN 303-5 s emisní třídou 4 – 5 a pověřují starostu jednáním s firmou, která provádí údržbu a revizi 
obecního kotle na OÚ. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 9/38 bylo schváleno. 

* * * 
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Bod č. 8) Projednat údržbu zeleně. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje sečení nepřístupných pozemků pro techniku a dosekávání 

ostatních obecních pozemků provádět pracovníkem s živnostenským listem. Sečení technikou, projednat 
s firmou RTJ o sběr trávy do koše. Odvoz trávy a jiného odpadu zůstává stejný. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 6  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 10/38 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 9) Diskuse. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do 

diskuse.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0.        

* * * 
 
Bod č. 10) Závěr. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, 22. 6. 2018 od 19,00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 10: Pro 6 Proti 0  Zdržel se 0. 

* * *  
 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina č. 1.  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 5. 2018 
Zapisovatel: Jiřina Velehradská  Podpis………………………… Dne: 28. 5. 2018 
 

Ověřovatelé:  

Jméno: František Trávniček   Podpis………………………… Dne: 28. 5. 2018 

 

Jméno: Roman Čapek   Podpis………………………… Dne: 28. 5. 2018      

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

Vyvěšeno: 29. 5. 2018                                                 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 29. 5. 2018  
Sejmuto: 22. 6. 2018                                                                        Sejmuto z elektronické úřední desky: 22. 6. 2018 

 


