Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 23. 10. 2007
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Antoš Roman, Mgr.Balcar Jan, Ph.D., Pich Jaroslav, Pichová Marie, Teichman
Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluven:

Jindrová Milena, Teichman Josef

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu
tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Rozpočtové opatření 3/07.
3/ Návrh plánu akcí na rok 2008.
4/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Pich Jaroslav

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se změnami rozpočtu, které
budou provedeny k 31.10.2007. Zastupitelé s tímto zněním souhlasí.
ad 3/ Každý člen ZO přednesl svůj návrh akcí na r. 2008. Starosta připraví sumář
návrhovaných akcí a jmenuje komisi, která zpracuje konečný návrh, který bude přednesen ke
schválení na příštím zasedání.
ad 4/
Tomeš Jaroslav:
- Upozorňuje vedoucí organizací na vypsané granty – termín podání žádostí do 15.12.2007
- Vzhledem k poškozování tenisového kurtu, bylo nutné tento objekt uzamknout. Klíče si
zájemci mohou vypůjčit na OÚ, u p. Tomeše, p. Picha a u Kadaníkových.
- Připomíná, že stále platí zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který povoluje pálit pouze
suchý materiál. Občané by měli brát ohled na ostatní a pálit pouze v nezbytných případech a
vhodných povětrnostních podmínkách.

- Obec obeslala 3 firmy na zpracování územního plánu. Žádná z těchto firem nemá
z kapacitních důvodů o toto zpracování zájem. Bude nutné vytypovat další firmy a oslovit je.
- Vzhledem k tomu, že jsou v obci hromadně rušeny pevné telefonní linky, navrhuje
vypracovat obecní seznam mobilních telefonů (se souhlasem majitelů).
- Pan JUDr. Jiří Berg se rozhodl darovat obci finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Zastupitelé
přijetí daru schvalují.
- Jmenuje p. Ivu Pichovou, bytem Libňatov 187, do funkce předsedkyně Osvětové besedy. Na
tuto funkci bude vystaven jmenovací dekret.
Rehák Josef:
- Žádá o přesné informace ve věci připojení na obecní vodovod. Odmítá kopat svojí přípojku
v délce 250 m na cizím pozemku.
- Požaduje opravu poničené zdi u potoka do původního stavu. Odstranit podpěrné stojky,
které v případě povodně zabraňují průtoku vody. Ohrožují soukromý majetek.
- Upozorňuje na podemletý sloup el. vedení, který stojí v těsné blízkosti potoku a drží pouze
na drátech. Je nutné urychleně zjednat nápravu.
Pichová Marie:
- Informovala přítomné o výsledku jednání kulturního výboru, který rozhodl zachovat
příspěvkovou organizaci Osvětovou besedu.
- 23.11.od 19.00 se bude konat v kulturním domě v Libňatově divadelní představení
„Nemravné pohádky z restaurační zahrádky aneb večerníček pro dospělé“, v nastudování
divadelních ochotníků z Červeného Kostelce.
- Plánuje se nová akce – slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kde bude vystoupení MŠ a
občerstvení pro občany. Termín bude ještě upřesněn.
Vít Zdeněk:
- Vzhledem k závažné poruše hasičského auta Tatra, je nutná výměna olejového chladiče.
Tuto opravu je potřeba provést v nejbližším termínu, auto je zařazeno výjezdu.
Bejr Petr:
- Opětovně upozorňuje na nebezpečí případné povodně, obává se poškození soukromého
majetku.
Borůvka Pavel:
- Znovu upozorňuje na nutnou opravu hráze na koupališti.

USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo 23. října 2007
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty.

Zastupitelstvo schvaluje:
1/ Rozpočtové opatření 3/07 /6 pro, 1 se zdržel/.
2/ Přijetí daru od p. JUDr. Berga ve výši 10 000,- Kč /všichni pro/.
Usnesení ze 6. zasedání bylo jednomyslně schváleno.

Schůze byla ukončena ve 20.40 hodin.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 18. prosince 2007 od 19.00 hodin.

Zapsala: Šévlová Stanislava ……………………………..

………………………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta

……………………………………
Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie ………………………………
Pich Jaroslav ……………………………….

