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Obec Libkov 
Zastupitelstvo obce Libkov 
 
 

Výsledky projednání č. 4/2019  
ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov  

konaného dne 21. 2. 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 13. 2. 2019 do 21. 2. 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). 
 

o Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Petra Kindelmanna, Milana 
Pilaře a zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0  
Usnesení č. 1/4 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. 

3 ze dne 24. 1. 2019 

3. Projednat smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Chrudim 

4. Projednat prodej zaplocených obecních pozemků u č. p. 17 

5. Projednat projekt na opravu křížku 

6. Projednat podporu Denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA  
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7. Projednat nabídku knihy Chrudimsko z nebe 

8. Diskuse  
9. Závěr 

 
Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0   
Usnesení č. 2/4 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 2) Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu 
usnesení č. 3 ze dne 24. 1. 2019. 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2019 ze dne 
24. 1. 2019. 

 
Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 3/2019 ze dne 24. 1. 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. 4/4 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 3) Projednat smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Chrudim.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje smlouvu o sdružování finančních prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim s příspěvkem na nákup knih ve výši 2 000,- Kč a 

pověřují starostu podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 7  Proti 0  Zdrželo se 0 
Usnesení č. 5/4 bylo schváleno. 

* * * 
 

 

Bod č. 4) Projednat prodej zaplocených obecních pozemků u č. p. 17. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí Záměr obce, na prodej části pozemků p. č. 

281/20 a p. p. č. 11, zveřejněn 1. 2. 2019 – 18. 2. 2019, ke kterému nebyly vzneseny žádné návrhy 
ani připomínky.  

Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0               
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje prodej pozemků p. č. 281/37 o výměře 130 m2, travní 

porost, oddělený z p. p. č. 281/20 a p. p. č. 11 o výměře 444 m2, travní porost, který vznikl částečně 
z původní p. p. č. 11 a z dílu odděleného p. p. č. 281/20, geometrickým plánem č. 216-1107/2018 
pro rozdělení pozemků a pověřují starostu podpisem smlouvy. Cena za pozemky 30,- Kč/1 m2. 
 

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

* * * 
 
Bod č. 5) Projednat projekt na opravu křížku. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí postup ke zpracování žádosti o dotaci na akci 

„Oprava kamenného kříže, Libkov“ s tím, pokud dotace nebude poskytnuta, opraví se křížek a okolí 
se upraví následující rok a akce se uhradí z peněžních prostředků obce. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 5: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
Usnesení č. 8/4 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 6) Projednat podporu Denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje nepodpořit žádost na podporu Denního stacionáře 

ŠKOLA ŽIVOTA. 
 

Výsledek hlasování bodu č. 6: Pro 4  Proti 2  Zdrželo se 1 
Usnesení č. 9/3 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod č. 7) Projednat nabídku knihy Chrudimsko z nebe. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání objednávky na 15 ks fotografií na kartě USB a 

pořídit letecké snímky z místních částí – Libkov, Lupoměchy, Mezisvětí a Spáleniště.  
 

Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 6  Proti 0   Zdržel se 1              
Usnesení č. 10/4 bylo schváleno. 

* * * 
 
 
 
 
Bod č. 8) Diskuse. 

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

 
Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0.        

* * * 
 
Bod č. 9) Závěr. 
 

Výsledek jednání: 
Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, 21. 3. 2019 od 18,30 

hodin v zasedací místnosti OÚ.  
 
Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 7   Proti 0  Zdržel se 0. 

* * *  
 
 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina č. 1.  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 3. 2019 
Zapisovatel: Jiřina Velehradská  Podpis………………………… Dne: 1. 3. 2019 
 

Ověřovatelé:  

Jméno: Petr Kindelmann   Podpis………………………… Dne: 1. 3. 2019 

 

Jméno: Milan Pilař    Podpis………………………… Dne: 1. 3. 2019     

 
 
 
 
 
 

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

 

Vyvěšeno: 2. 3. 2019                                                    Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 2. 3. 2019  
Sejmuto: 21. 3. 2019                                                   Sejmuto z elektronické úřední desky: 21. 3. 2019 
 


