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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 
 
 
 

Výsledky projednání č. 11/2019  
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov  
konaného dne 14. 11. 2019, od 18:00 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 18:00 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 7. 11. 2019 do 14. 11. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomní: Jiřina Velehradská, Jiří Paulus, Čapek Roman, Petr Kindelmann a Vladimír Petr ml., Vladimír Petr a Milan 
Pilař.   
Omluven:  

 
o Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Romana Čapka, Petra Kindelmanna a 
zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0  
Usnesení č. 1/11 bylo schváleno. 

 
o Projednání programu zasedání zastupitelstva. 

 
Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.  

 
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. 10 

ze dne 17. 10. 2019 

3. Projednat plnění rozpočtu ke dni 31. 10. 2019  
4. Projednat Podání žádosti na dotační titul č. 9 prodejna 
5. Projednat plán inventarizace za rok 2019 a sestavení inventarizační komise  
6. Projednat vyhlášky na rok 2020 
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7. Projednat Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 -
2023 

8. Projednat podání žádosti na vypracování položkového rozpočtu ke stavbě sloupu veřejného 
osvětlení 

9. Projednat podání žádosti na ČEZ Distribuce k zapojení ele. Kotle 12kw do prodejny 
10. Diskuse  
11. Závěr 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0   
Usnesení č. 2/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 2) Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu usnesení č. 10 
ze dne 17. 10. 2019. 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2019 ze dne 17. 10. 
2019. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 3/11 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 10/2019 ze dne 17. 10. 2019, jeho shodu se 
zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 4/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 3) Projednat plnění rozpočtu ke dni 31. 10. 2019. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2019 ke dni 31. 10. 2019. 

 

Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 7    Proti 0   Zdržel se 0   
Usnesení č. 5/11 bylo schváleno. 

* * *  
 
 
Bod č. 4) Projednat podání žádosti na dotační titul č. 9 z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti do 31. ledna 2020, 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 2019.  

 
Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0              
Usnesení č. 6/11 bylo schváleno. 
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* * * 
 

 

Bod č. 5) Projednat plán inventarizace za rok 2019 a sestavení inventarizační komise. 

 
 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje plán inventur obecního majetku za rok 2019, podle zákona 

563/1991 Sb., o účetnictví podle § 29 a 30 a prováděcím předpisem vyhláškou č. 270/2010 Sb. 
Inventarizace bude provedena od 3. 1. 2020 do 31. 1. 2020. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0               
Usnesení č. 7/11 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení: předseda – 

Jiří Paulus, členové – Milan Pilař a Petr Kindelmann. Inventarizační komise byla proškolena.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0               
Usnesení č. 8/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 6) Projednat vyhlášky na rok 2020. 

 
1. Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákon o obcích, Obecně 

závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020, se sazbou poplatku za odpady ve výši 
450,- Kč. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 9/11 bylo schváleno. 

 

2. Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákon o obcích, Obecně 

závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, se sazbou poplatku za psa ve výši 60,- Kč. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 10/11 bylo schváleno. 

 

3. Obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu. 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Libkov vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákon o obcích, Obecně 
závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu, se sazbou poplatku ve výši 15,- Kč za 
každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 11/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 7) Projednat Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 -
2023. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2020 a jeho zveřejnění na 

internetových stránkách a na úřední desce po dobu 15 dnů před jeho projednáním. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 12/11 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2023 

a jeho zveřejnění na internetových stránkách a na úřední desce po dobu 15 dnů před jeho projednáním. 
 
Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 13/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 8) Projednat podání žádosti na vypracování položkového rozpočtu ke stavbě sloupu veřejného 
osvětlení. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí doplnit soustavu veřejného osvětlení nejen u č. p. 20, 

ale i u č. p. 24 a č. p. 32. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 14/11 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zpracovat položkový rozpočet firmou ELMONT DPU, s. r. o., 

Starý Dvůr na doplnění soustavy veřejného osvětlení u č. p. 20. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 15/11 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
Bod č. 9) Projednat podání žádosti na ČEZ Distribuce k zapojení ele. Kotle 12 kW do prodejny. 
 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti na ČEZ Distribuce k záměru zapojení 
elektrického kotle o výkonu 12 kW do prodejny. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 16/11 bylo schváleno.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje změnu vytápění prodejny a to kotlem elektrickým o výkonu 12 

kW, který je šetrnější k životnímu prostředí. 
 
Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 17/11 bylo schváleno.   

* * * 
 
Bod č. 10) Diskuse. 
 

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

do diskuse.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 10: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0.        
* * * 

 
Bod č. 11) Závěr. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, které bude ve čtvrtek 12. 12. 

2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 11: Pro 7 Proti 0  Zdržel se 0. 
* * *  

 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina č. 1.  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2019 
Zapisovatel: Jiřina Velehradská  Podpis………………………… Dne: 24. 11. 2019 
Ověřovatelé:  

Jméno: Roman Čapek   Podpis………………………… Dne: 24. 11. 2019 

 

Jméno: Petr Kindelmann   Podpis………………………… Dne: 24. 11. 2019     

 
 

……………………………                …………………………                                                                          
Vladimír Petr ml.       Vladimír Petr           
místostarosta obce        starosta obce 

Vyvěšeno: 28. 10. 2019      Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 28. 10. 2019 
Sejmuto: 14. 11. 2019             Sejmuto z elektronické úřední desky: 14. 11. 2019 


