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Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva Obce Libčany ve volebním období  
20122–2026 ze dne 19. 12. 2022 od 17.00 hod. 
 
Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina) 
Domek Tomáš, Fejglová Hana, Jerjeová Olga, Pišl Marek, Mádlo Jaroslav, Vanický 
Jakub, Bc. Veselka Petr, Mgr. Žitková Iva 
 
Omluveni:  Aleš Etrych 
  
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, přivítání přítomných. 
Zasedání Zastupitelstva Obce Libčany bylo starostou obce zahájeno v 17:00 hod. 
Řídícím schůze byl navržen Bc. Petr Veselka 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslav Mádlo, Olga Jerjeová 
Předsedkyní návrhové komise byla navržena: Hana Fejglová 
Členem návrhové komise: Marek Pišl, Jakub Vanický 
Zapisovatelkou byla navržena: Mgr. Iva Žitková 

 
Usnesení:1/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
Bc. Petra Veselku     - řídícím schůze zastupitelstva 
Jaroslava Mádla, Olgu Jerjeovou             - ověřením zápisu ze zasedání 
Hanu Fejglovou     - předsedkyní návrhové komise  
Marka Pišla, Jakub Vanický   - členy návrhové komise 
Mgr. Ivu Žitkovou     - zapisovatelkou 
 
(Hlasování: pro  8-  proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
Řídící přečetl program schůze tak, jak byl navržen na pozvánce a upozornil, že dojde 
k úpravě, kdy se vloží bod 3.,,Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Libčany“ před bod 4. rozpočtová opatření. 
 
Protože nebyly k takto navrženému programu žádné připomínky, nechal tento 
program schválit. Pozvánka je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení:2/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
program svého zasedání ve znění uvedeném na pozvánce. 
(Hlasování: pro 8 - proti - 0 - zdržel(a) se - 0) 
 

2. Kontrola plnění usnesení a schválení zápisu z minulého zasedání. 
Kontrolní výbor (dále jen KV) provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 

 KV se ptá, zda je dokončena rekonstrukce místní komunikace? 
 

Ano, poslední práce proběhly, ale chybí dodělat dva polštáře a také dosypání 
recyklátu na poslední části komunikace mezi č. p. 261 a 228 v obci Libčany 

 
-  Je něco v nového v projektu „Celková revitalizace veřejného osvětlení?“ 

 
Bude na programu jednání. 
 

- Kv se dotázal, zda jsou nové informace k akci „Oprava povrchu víceúčelového 
hřiště a opravy povrchu v tělocvičně ZŠ“? 

 
Bude na programu jednání. 
 
 
Bylo konstatováno, že zápis ze 2. zasedání byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na 
elektronické desce a je v písemné a ověřené podobě k dispozici na Obecním úřadě  
v Libčanech. Poté byli vyzváni přítomní zastupitelé ke vznesení připomínek k tomuto 
zápisu.  
Protože se nikdo nepřihlásil s žádnou připomínkou, nechal tento zápis schválit. 

 
Usnesení: 3/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva Obce Libčany ze dne 22.11.2022 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 - zdržel(a)se 0) 
 

3.   Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové   
organizace ZŠ a MŠ Libčany 

 
Starosta obce seznámil zastupitele i přítomné se stavem příspěvkové organizace 
ohledně hospodaření pro rok 2022. Je zapotřebí navýšit rozpočet pro rok 2022 o 
850.000,- Kč. 
 
 
Usnesení:4/3/2022: 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Libčany ve výši 850.000,- Kč za období 2022 
(Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel(a) se: 0) 
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4. Projednání a schválení rozpočtových opatření 13/2022, 14/2022 
 

a) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2022. 
Jedná se o v příjmech o příjem z DPFO vybírané srážkou (vyšší výběr daní), 
příjem z odvodů za odnětí půdy zem. půdního fondu, neinvestiční přijaté 
transfery (záloha na volby prezidenta), ve výdajích je to například projekt 
rybník Kočár, finanční dary spolkům, vzniklé náklady na volby prezidenta. Vše 
bude dopodrobna vysvětleno v příloze. 

 
Bereme na vědomí. 
 

b) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2022. 
Jedná se o navýšení rozpočtu o neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Libčany. 
 

 
Usnesení: 5/3/2022: 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
rozpočtové opatření č.14/2022 
(Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel(a) se: 0) 
Rozpočtová opatření budou v tištěné podobě v příloze zápisu 
 
 

5.  Projednání a schválení rozpočtů na rok 2023 
a) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtem obce, který je navržen jako 
schodkový. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 2. 12. 2022 na úřední desce a elektronické úřední 
desce, čímž byla splněna zákonná lhůta 15 dní zveřejnění.  
 
Usnesení: 6/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
členění rozpočtu Obce Libčany na paragrafy 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0)       
 
Zastupitelstvu byl přednesen návrh rozpočtu obce na 2023. Do návrhu byly 
zapracovány investiční a jiné akce navržené zastupiteli. 
Příjmová část rozpočtu vychází: 
Z daňových příjmů ve výši:   19.942.000,- Kč 
Z toho nedaňové příjmy ve výši:    2.700.000,-Kč  
Z toho přijaté transfery:        219.400,-Kč 
 
Výdajová část na rok 2023 byla schválena v celkové výši 31.162.000,- Kč z toho: 
Běžné výdaje:        17.012.000,-Kč 
Kapitálové výdaje:    14.150.000,-Kč 
Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový, schodek je 8.300.600,- Kč a je kryt 
hospodařením z minulých let.   
Protože k návrhu nebyly žádné připomínky, nechal starosta tento návrh schválit. 
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Usnesení: 7/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 

1. Projednalo návrh rozpočtu Obce Libčany na rok 2023 
2. Schvaluje rozpočet Obce Libčany na rok 2023 v paragrafovém a třídním 

členění s celkovými příjmy 22 861 400,- Kč  
a s výdaji 31 162 000,- Kč  

rozpočet je schodkový.  
(Hlasování: pro 8 – proti 0 - zdržel(a) se 0)  
Schválený rozpočet bude v tištěné podobě v příloze zápisu. 
 
b) schválení rozpočtu školy na rok 2023 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem Základní školy a mateřské školy, 
Libčany na rok 2023.   
Rozpočet školy byl rovněž v zákonné lhůtě od 2. 12. 2022 zveřejněn. 
 
Usnesení: 8/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
rozpočet Základní školy a mateřské školy Libčany na rok 2023 
 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0) 
Schválený rozpočet školy bude tištěné podobě v příloze zápisu. 
 
 
c) Projednání a schválení střednědobého výhledu obce na období 2024 – 2026 
 
Základní a mateřská škola Libčany předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
na období 2024-2026.  
 
Usnesení: 9/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
střednědobý výhled Základní školy a mateřské školy Libčany na rok 2024-2026. 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0) 
Schválený střednědobý výhled školy bude v tištěné podobě v příloze zápisu. 
 
 

5. Projednání odpisového plánu na rok 2023 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odpisovým plánem Obce Libčany na rok 2023.   
Výše odpisů činí 1 600 916, 25,- Kč a podíl transferů je 179 359,34,- Kč.  
Odpisy i transfery jsou prováděny měsíčně. 
 
Usnesení: 10/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
odpisový plán Obce Libčany pro rok 2023, výše odpisů činí 1 600 916, 25,- Kč,  
podíl transferů 179 359,34,-Kč.   
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0) 
Odpisový plán bude přiložen do přílohy zápisu. 
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6. Informace o podání cenových nabídek na akci ,,Celková revitalizace 
veřejného osvětlení“ 

Starosta informoval zastupitele s dosud 4 podanými nabídkami na celkovou 
revitalizaci veřejného osvětlení. Příště nás bude informovat s novinkami. Aktuálně 
probíhá kontrola podaných nabídek. 
 
Informace na vědomí. 
 

 
7. Vyhodnocení výběrového řízení na podání cenových nabídek na akci 

„Oprava povrchu víceúčelového hřiště a úpravy části tělocvičny 
v Libčanech“ 

Starosta informoval Zastupitele, že dorazily 2 cenové nabídky a hlasovalo o nejnižší 
z nich. 

ROYAL TECH s.r.o. IČO 27558657 v celkové výši 3.183.951,65,- Kč včetně DPH, 

Sport-Technik Bohemia s.r.o. IČO 49618555 v celkové výši 3.082.911,46,- Kč včetně 
DPH. 

V případě neobdržení dotace má možnost obec odstoupit od smlouvy. 

Usnesení: 11/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 

podpis smlouvy nejnižší cenové nabídky na opravu povrchu víceúčelového hřiště a 
úpravy části tělocvičny v Libčanech od firmy Sport-Technik Bohemia s.r.o. IČO 
49618555 v celkové výši 3.082.911,46,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 

 
8. Projednání a schválení cenových nabídek na opravu komunikace 

mezi čp. 264 a čp. 228 v Libčanech 
 
Starosta předložil zastupitelstvu 3 cenové nabídky od firem: 
Tonnaco, a.s. IČO: 61677272 v celkové výši 245 039,52,- Kč včetně DPH 
REKOM Nový Bydžov, a.s. IČO: 25264737 v celkové výši 241 341,76,- Kč včetně 
DPH 
PORR a.s. IČO: 43005560 v celkové výši 248 635, 64,- Kč včetně DPH 
  
 
Usnesení: 12/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nejnižší cenovou nabídku na opravu komunikace mezi čp. 264 a čp. 228 od firmy 
REKOM Nový Bydžov, a.s. IČO: 25264737 v celkové výši 241.341,76,- Kč včetně 
DPH 
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(Hlasování: pro 8 – proti 0 - zdržel(a)se 0)   
 
 

9. Revokace usnesení 14/2/2022 
Zastupitelstvo projednalo dne 22.11.2022 delegaci pravomoci starosty schvalovat 
rozpočtové změny do výše max. 100 tis. Kč za položku v příjmech a výdajích, a 
v plné výši k poslednímu dni účetního období vyjma transferů zřízené příspěvkové 
organizaci, počínaje dnem 1.12.2022 na starostu obce Bc. Petr Veselku. 
Zastupitelstvu obce bude vždy na příštím zasedání předloženo rozpočtové opatření 
na vědomí. 
 
Usnesení: 13/3/2022 
 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
delegaci pravomoci schvalovat rozpočtové změny do výše max. 100 tis. Kč za 
položku/paragraf v příjmech i výdajích, vyjma transferů zřízené příspěvkové 
organizaci počínaje dnem 1. 12. 2022 na starostu obce Bc. Petra Veselku po dobu 
volebního období s tím, že takto schválené rozpočtové změny budou vždy na příštím 
zasedání zastupitelstva předloženy zastupitelstvu na vědomí. Tato pravomoc 
starosty na schvalování rozpočtových změn se pro poslední den účetního období, 
tedy 31.12. rozšiřuje na výši neomezenou pro případ potřeby harmonizace 
skutečných příjmů a výdajů se schváleným rozpočtem.  
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
 

10. Strategický rámec MAP ORP Hradec Králové – seznam investičních 
priorit ZŠ (2021-2027) 
 

Starosta obce seznámil zastupitele s strategickým rámcem MAP ORP Hradec 
Králové – seznamem investičních priorit ZŠ do roku 2027. V případě, že by obec 
chtěla využít vyhlášených dotačních programů, musí být seznam neinvestičních 
priorit zastupitelstvem schválen. 
 
Usnesení: 14/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
Strategický rámec MAP ORP Hradec Králové – seznam investičních priorit ZŠ (2021 
– 2027) 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
 

11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Libčany, místní komunikace – 
jihovýchod obce (podání informací) 
 

Jedná se o navýšení smlouvy dílo o částku 94.882,30,- Kč za vícepráce schválené 
dozorem stavby. 
Usnesení: 15/3/2022 
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Zastupitelstvo Obce Libčany schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o dílo – místní 
komunikace – jihovýchod obce o částku 94.882,30,- Kč za vícepráce. 
schvaluje: 
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Libčany, místní komunikace – jihovýchod obce 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 

 
 

12.  Různé 
 

a) Cenové nabídky základová deska a terénní úpravy (hala) 
 
Starosta obce seznámil zastupitele se třemi nabídkami na základovou desku a 
terénní úpravy kvůli stavbě haly v místní „Bažantnici“.  
 
Marek Dalešický IČO: 64179036 v celkové výši 705 428,28,- Kč včetně DPH 
STACHVO HK s.r.o. IČO: 07807953 v celkové výši 687 184,14,- Kč včetně DPH 
Lukáš Podaný SDRUŽENÍ IČO: 70178101 v celkové výši 629.213,41,- Kč včetně 
DPH 
 
Usnesení: 16/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje:  
nejnižší cenovou nabídku od pana Lukáše Podaného SDRUŽENÍ za celkovou cenu 
629.213,41,- Kč. 
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
b) Cenové nabídky na plechovou halu v Bažantnici 
 
Ohledně plechové haly na uskladnění strojů a materiálu byly osloveny 3 firmy: 
FERAL TK, spol. s.r.o. IČO: 64790878 v celkové výši 1.786.685,- Kč bez DPH 
Qiuckhall s.r.o. vy celkové výši 1.102.570,- Kč  
a polská Katarzyna Hejmo pod názvem STAL-POL DIČ: PL737-199-87-75 v celkové 
výši 23.000,- EUR bez DPH 
 
 
Usnesení: 17/3/2022 
schvaluje:  
Zastupitelstvo Obce Libčany schvaluje nejnižší cenovou nabídku na výrobu i montáž 
plechové haly za 23.000,- EUR bez DPH. 
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
 
c) Vyhodnocení podaných žádostí na obecní byt - hřiště 
Obec obdržela jedinou žádost o pronájem bytu na fotbalovém hřišti včetně povinnosti 
správcovství hřiště. Obecní byt bude předán 29.12.2022 a nájemní smlouva bude 
platná od 1. 1. 2023. 
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Usnesení: 18/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nájemce obecního bytu na fotbalovém hřišti v Libčanech pana Václava Horáka a 
paní Menclovou včetně správcovství hřiště 
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
d) Opravy v účetnictví 
 
Jedná se o převod částky z účtu MD 403 (transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku) na účet D 401(jmění účetní jednotky). Zastupitelstvo se vším seznámila 
účetní obce. 
 
 
Usnesení: 19/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
schvalujeme převod částky z účtu MD 403 (transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku) na účet D 401(jmění účetní jednotky) 
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
 
e) Schválení zmařených investic 
 
Jedná se o projekt zateplení naší školy (byly uhrazeny 2 faktury, jedna v roce 2008, 
druhá v roce 2010) v celkové částce 106.690 Kč. Mělo jít o zateplení budovy školy, 
výměnu oken.  

 
Druhá akce je z roku 2015, kdy byla měla být podána žádost o zajištění financování 
ze zdrojů Státního fondu životního prostředí a bylo zaplaceno 66.550 Kč za 
administrativní a poradenskou činnost – projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady – 
Libčany“. Mělo být získáno nějaké multifunkční vozidlo. 
 
Usnesení: 20/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
zmařené investice a pověřujeme účetní obce provést účetní zápis nejpozději do 
konce roku 31. 12. 2022 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
f) Schválení navýšení příspěvku na stravné obecním zaměstnancům. 
Starosta obce seznámil zastupitele s dosavadní situací, kdy obec Libčany přispívala 
obecním zaměstnancům 80,- Kč na stravné (na obědy), s platností od 1.1.2023 
navrhuje, aby příspěvek vzhledem k nárůstu cen byl 100,- Kč.  
 
Usnesení: 21/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
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navýšení příspěvku na stravné pro obecní zaměstnance na 100,- Kč/měsíčně 
s platností od 1. ledna 2023. 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
g) Informace o provedeném auditu 2022 
 
Audit byl proveden bez výhrad. 
 
Informace na vědomí. 
 
h) Finanční dar pro Libčany B chlapy 
 
Starosta informoval o žádosti na každý půl rok sezóny, jedná se o finanční částku 
15.000,- Kč za podzimní období. Dar bude schválen za předpokladu, že bude 
fungovat tým. 
 
Usnesení: 22/3/2022 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
finanční dar pro fotbalisti SK Libčany B ve výši 15.000,- Kč za podzimní období 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
Ch) Územní studie Libčany - lokalita č. 18  
 
Starosta informoval o dokončení projekčních prací od Ing. arch. Falátka. Jedná se o 
lokalitu pole za horní zastávkou. Zastupitelstvo bylo po celou dobu projekčních prací 
součástí a nemají žádné výhrady. 
 
Informace na vědomí. 
 
 

13. Diskuse 
 
Starosta obce přivítal pana architekta Gebase a pana Velce, kteří zastupitelstvo 
seznámili s budoucí výstavbou na pozemcích 248/4 Hvozdnice naproti „Matičce“.  
 
 
 

14. Závěr 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Libčany byla přijímána v průběhu jednání k jednotlivým 
bodům. Starosta Bc. Petr Veselka poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání 
zastupitelstva v 18,30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1.prezenční listiny 
2.pozvánka 
3.rozpočet obce a školy na 2023 
4.odpisový plán 
 



Zápis ze zasedání obce Libčany ve volebním období 2022-2026 
 

 - 10 -  

 
 
Zapsala: Mgr. Iva Žitková    V Libčanech, dne 20.12. 2022 
  
 
 
………………..........    ……... …………………………………………… 
       starosta             místostarostka 
 

ověřovatelé zápisu:……………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


