
Usnesení 

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce L i b e l 

konaného dne 12.března 2020 

 

 
 

Usnesení č. 1/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce Libel: 

I. Schválení programu zasedání 

II. Schválení zastupitele pro spolupráci na zprávě o uplatňování územního plánu 

III. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Farní charitě 

Rychnov n.Kn. 

IV. Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje 

V. Projednání žádosti Ing. Vaňkové 

VI. Na vědomí – schválení rozpočtových opatření č.14 

VII. Na vědomí – schválení rozpočtových opatření č. 1/2020 

VIII. Informace starostky 

IX. Různé a diskuse 

X. Závěr   

Výsledek hlasování: Pro:     5  členů 

                                   Proti:  

                                   Zdržel se 

Usnesení č. 1/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č.2/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje určeným zastupitelem pro spolupráci na zprávě o uplatňování 

územního plánu člena zastupitelstva Ing. Petru Králíčkovou 

Výsledek hlasování: Pro:    5   členů 

                      Proti:   

                      Zdržel se :        

Usnesení č.2/8/2020 bylo schváleno.  

 

 

Usnesení č. 3/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Farní 

charitě Rychnov nad Kněžnou ve výši Kč 7.000,- a pověřuje starostku obce Ing. Petru Králíčkovou 

podpisem veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č.2. 

Výsledek hlasování: Pro:    4  členů 

                       Proti:   

                       Zdržel se:  1 

Usnesení č.3/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 4/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na 

projekt „Těžba a asanace dřeva napadeného kůrovcem“ ve výši Kč 17.700,- dle Přílohy č. 3 a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro:     5     členů 

                       Proti:   

                       Zdržel se:    

Usnesení č. 4/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 5/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel se seznámilo s obsahem stížnosti Ing. Vaňkové, s vyjádřením právního 

zástupce a nesouhlasí s podáním žaloby Obce Libel na vydržení nebo zřízení obslužnosti části 

pozemku p. č. 85/1 p. Milana Junka, byt. Borohrádek, Dvořákova čp. 290 a odkazuje na řešení formou 

občanskoprávního sporu mezi Ing. Vaňkovou a p. Junkem. Obec Libel zmíněnou část pozemku p. č. 

85/1 pro vjezd do soukromého objektu Ing, Vaňkové nijak nevyužívá a nevlastní tam žádné pozemky 

ani nemovitosti, ke kterým by cestu užívala. 

Výsledek hlasování: Pro:    5      členů 

                       Proti:   

                       Zdržel se:    

Usnesení č. 5/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 6/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel bere na vědomí úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č.14 dle 

Přílohy č.5 

Výsledek hlasování: Pro:    5  členů 

                     Proti:   

                     Zdržel se:   

Usnesení č. 6/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 7/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel bere na vědomí úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č.1/2020 

dle Přílohy č.6 

Výsledek hlasování: Pro:    5  členů 

                     Proti:   

                     Zdržel se:   

Usnesení č. 7/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 8/8/2020 

Zastupitelstvo obce Libel bere na vědomí informace starostky : 

•  audit za rok 2020 -  bez připomínek 

• upozornění na splatnost poplatků za odpady a za psy do konce dubna 2020 i občané, kteří tu 

nebydlí 

• dopis Marius Pedersen o poskytnutí info o přehledech svážených nádob za jednotlivá čp., tj. 

množství a kusy – DOOR-TO-DOOR – do budoucna vážení jednotlivých nádob 

• poděkování Okresního sdružení ČUS RK za fin. příspěvek a poděkování zdravotnického 

nadačního fondu města RK za finanční podporu 

• dotace Škoda auto - průjezdový radar 



• odklizení vytěžených sedimentů z kanalizační stoky - Povodí Labe – ZEAS Trnov 

• divadlo podzim 2020 – Kvítek mandragory 

• informace, že dne 4. 4. 2020 se uskuteční jarní brigáda v rámci akce Ukliďme Česko 

• informace ohledně  koronaviru 

• akce setkání důchodců se nebude konat z důvodu vývoje situace okolo koronaviru 

• akce čarodějnice 

Výsledek hlasování: Pro:    5  členů 

                      Proti:   

                                   Zdržel se:   

 Usnesení č. 8/8/2020 bylo schváleno. 

 

 

    


