
Usnesení 

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce L i b e l 

konaného dne 29.10.2020 

I. 

 Schválení programu zasedání 

 

 

Usnesení č. 1/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Libel: 

I. Schválení programu zasedání 

II. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Libel 

III. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion 

Rychnovsko 

IV. Schválení finančního příspěvku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

V. Na vědomí – rozpočtová opatření č.8 a 9 

VI. Ke schválení – rozpočtové opatření č. 10 

VII. Informace starostky 

VIII. Různé a diskuse 

IX. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro:      5      členů 

                                   Proti:  

                                   Zdržel se 

Usnesení č. 1/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

II.  

Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Libel 

 

 

Usnesení č. 2/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Libel zpracovanou na základě 

ustanovení § 55 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a § 15 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, za období 8/2016 – 7/2020 dle Přílohy č. 2 

Výsledek hlasování: Pro:     5     členů 

                       Proti:   

                       Zdržel se:   

Usnesení č.2/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

 

III. 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion 

Rychnovsko 

 

Usnesení č. 3/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

DSO Mikroregion Rychnovsko za účelem „Modernizace kanceláře obecního úřadu“ dle  Přílohy č. 3  

a pověřuje starostku Ing. Petru Králíčkovou podpisem smlouvy. 



Výsledek hlasování: Pro:       5         členů 

                      Proti:   

                       Zdržel se:   

Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

IV.  

Schválení finančního příspěvku Královéhradeckého kraje  

 

 

Usnesení č. 4/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje finanční příspěvek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

ve výši Kč 38.400,- na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – umělá obnova 

sadbou-první dle Přílohy č.4 

Výsledek hlasování: Pro:    5       členů 

                      Proti:   

                      Zdržel se:   

Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

V. 

Na vědomí – rozpočtová opatření č. 8 a 9 

 

Usnesení č. 5/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel bere na vědomí úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č.8 a 9 

dle Přílohy č .5 a 6 

Výsledek hlasování: Pro:     5      členů 

                     Proti:   

                     Zdržel se:   

Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

VI. 

Ke schválení – rozpočtové opatření č. 10 

 

Usnesení č. 6/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel schvaluje úpravy rozpočtu na základě rozpočtového opatření č. 10 dle Přílohy 

č. 7 

Výsledek hlasování: Pro:        5  členů 

                       Proti:   

                       Zdržel se:   

Usnesení č.6/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

VII. 

Informace starostky 

 

Usnesení č. 7/11/2020 

Zastupitelstvo obce Libel bere na vědomí informace starostky : 

• Zpracován Pasport kanalizací, kanalizační řád → smlouvy obce s FO, vzorky, zodpovědnost 

obce 

• Kanalizace u Votroubků – plyn vedoucí přes kanalizaci 

• Pronájem obecního pozemku u rybníku Dubenec p. Záleský 



• Rybník Pazderák revitalizace – zpracovává se žádost o dotaci 

• 31.10.2020 výlov rybníka Pazderák 

• Novákovi umístění dopravního zrcadla - zamítnuto 

• nově zavedena služba vidimace a legalizace - odloženo 

• realizace obrubníků u čp.59 Ing. Zralé firmou Aleš Hubený 

• vyčištění nebo revitalizace víceúčelového hřiště u rybníka Pazderák 

Výsledek hlasování: Pro:    5      členů 

                      Proti:   

                                   Zdržel se:   

 Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 


