Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 2. 2008
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto
zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Zpráva kontrolního výboru.
3/ Návrh rozpočtu na r. 2008.
4/ Zvýšení ceny vodného.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Teichman Ivo
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Zelinková Jana
Pichová Marie

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.
ad2/ Předseda kontrolního výboru, pan Mgr. Balcar, přednesl zprávu o činnosti
kontrolního výboru za 2. pololetí 2007. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu.
ad 3/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2008. Návrh
rozpočtu byl včas a řádně zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné
námitky. Zastupitelstvo znění rozpočtu jednomyslně schválilo.
ad 4/ Vzhledem ke zvýšení ceny vodného od dodavatele a stoupajících nákladů na
distribuci vody, je obec nucena zvednout cenu vody pro obyvatelstvo. Bylo navrženo zvýšení
ze současných 10,- Kč na 14 Kč/m3 s platností od 1. dubna 2008. Tento návrh byl
jednomyslně schválen.
ad 5/ Tomeš Jaroslav:
- Na základě účasti na jednání Krajského sdružení sboru dobrovolných hasičů v Bílých
Poličanech, měla obec možnost požádat o nové 8 místné dopravní vozidlo /cena 1-1,5 mil/,
které by sloužilo pro potřeby SDH i obce. Jeho cena by byla hrazena z finančních prostředků
EU (90%) a zbývajících 10% by hradila obec ze svého rozpočtu. V případě přihlášení do
tohoto programu by byla složena kauce ve výši 5% z ceny a zbývajících 5% by se splácelo po
dobu 5ti let. Po tuto dobu by bylo vozidlo v majetku KS SDH a následně pak obci za

zbytkovou částku odprodáno. Při jednání se zástupci SDH Libňatov se dospělo k závěru, že
by bylo vhodné zapojit se do tohoto programu.
Na základě nejnovějších informací od kraje se zatím tato akce odkládá na neurčito.
Zastupitelé po zvážení a projednání souhlasí se zapojením do tohoto programu a s nákupem
výše uvedeného auta. Jednomyslně schválili tento nákup při dodržení výše uvedených
podmínek.
- Na základě jednání s vedoucí pohostinství je nutné zvážit místo konání schůzí zastupitelstva,
jelikož v úterý je zavírací den. Po konečné vzájemné dohodě bylo rozhodnuto, že bude úterý
zachováno. Příští zasedání se budou konat vždy až od 19.30 hodin.
- Na základě doporučení p. Balcara byla dána výpověď firmě ANTEE Praha na provozování
www stránek obce. Po přehodnocení celé záležitosti, bylo doporučeno zadat správu
www.stránek místním lidem. Finančně to bude pro obec také výhodnější. O tuto správu
projevil zájem Michal Souček a předložil návrh nových internetových stránek. Podrobnosti
budou ještě dořešeny a nové stránky, se stejným názvem, budou spuštěny v nejbližší době.
- Vzhledem k tomu, že má obec velké množství neudržovaných obecních pozemků, navrhuje,
aby byl zakoupen další křovinořez. Bude zváženo, zda s ním bude pracovat další člověk na
VPP nebo někdo na dohodu o provedení práce. Zastupitelé schvalují tento nákup (8 pro, 1 se
zdržel).
- Seznámil přítomné se zprávou Policie ČR v Úpici za rok 2007. V naší obci nebyl v loňském
roce zaznamenán žádný přestupek.
- Seznámil zastupitele s nabídkou od pojišťovny Kooperativa /u které je pojištěn majetek
obce/, kde je nabízeno pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci. Výše
pojistného činí 7 718,- Kč ročně. Tato pojistka bude sepsána na funkce, nikoliv na jméno.
Zastupitelé po zvážení tuto nabídku přijali (6 pro, 3 proti). Sepsáním smlouvy je pověřen
starosta obce.
- Na základě jednání s architekty p. Tomkem a Žateckým navrhuje uzavřít s jejich firmou
smlouvu o zpracování územně plánovací dokumentace a stanovit platby dle dokončených
kapitol. Na zpracování ÚP bylo požádáno o dotaci. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo
zadání zpracování plánu této firmě a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
- Oznámil všem přítomným, že dne 12. dubna se v naší obci uskuteční svoz nebezpečného
odpadu. Občané budou ještě včas informováni.
- Velikonoční turnaj ve stolním tenise se bude konat 29. března.
- Předsedkyně Osvětové besedy, paní Iva Pichová, zpracovala pravidla pro užívání sálu
v kulturním domě. Veškeré požadavky na půjčení sálu je nutné nahlašovat přímo jí.
- Na obec byla doručena stížnost od p. Nývlta na špatnou průjezdnost cesty kolem
Šebestových. Úsek je úzký a vadí zde zeď u garáže p. Řezníčkové. Tato cesta není obecní a
proto obec nemá právo zasahovat do vlastnických vztahů. Přesto se starosta pokusí o
vzájemnou dohodu s majiteli o zlepšení průjezdnosti.
- Pro obec se naskytla příležitost na získání dotace na zakoupení panelu na sledování
rychlosti. 90% ceny by tvořila dotace a 10 % hradila obec. Zastupitelé schvalují zakoupení
tohoto panelu v případě, když bude dotace poskytnuta. (6 pro, 3 se zdrželi).

- Na veletrhu v Brně, kde byl pan Tomeš společně se starostou Havlovic, došlo k vykradení
služebního auta a byl zde odcizen fotoaparát, který byl majetkem naší obce. Tato událost byla
řádně nahlášena na Policii ČR.
Antoš Roman:
- V naší obci je nutná oprava elektrické sítě!
- Zajímá se o možné rozšíření veřejného osvětlení. S celkkovou rekonstrukcí je počítáno v r.
2009.
Mgr. Balcar Jan, Ph.D.
- Předal zástupcům všech místních spolků písemné oznámení o konání schůzky spolků dne
18.3. od 17.hodin a následné konání zábavného odpoledne 24.5.
- Upozornil, že by přes Svobodné měl být zamezen průjezd těžké technice.
- 26.3. se koná valné shromáždění MaS Jestřebí hory. Seznámil s dosavadními akcemi, na
které byly získány granty.
- V případě zájmu občanů o získání dotace na kotel na pelety a dřevní štěpky, je ochoten
podat podrobnější informace, popřípadě pomoci s vyplňováním potřebných dotazníků.
Borůvka Pavel:
- Seznámil přítomné s probíhajícími úpravami břehů na hřišti.
- Bylo by vhodné zvážit, zda na úpravy hřiště není možné požádat o dotaci.
- Upozornil na nařezané stromy nad hasičárnou.
Endlich Stanislav:
Upozornil na ucpaný propustek na Bavlňáku.
Pich Jaroslav:
- Upozornil na vyvrácené patníky podél silnice. Bylo by vhodné jednat se silnicemi o možné
nápravě.
Kosina Aleš:
- Upozornil na havarijní stav silnice a nadměrné zatěžování častým projížděním kamionů.
Navrhuje vyvolat jednání se SÚS v Trutnově o možném umístění omezovacích značek.
- Bylo by vhodné stanovit řád užívání tenisového kurtu.
Jana Hájková:
- Upozornila, že ve Zpravodaji Jestřebí hory nejsou zveřejněny akce v naší obci.
- Senioři požádali obec o uspořádání zábavného odpoledne.

USNESENÍ
které se konalo 26. února 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty.
2/ Zprávu kontrolního výboru.
3/ Konání sběru nebezpečného odpadu dne 12. 4. 2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Návrh rozpočtu na rok 2008 /9 pro/.
2/ Zvýšení ceny vodného na 14,- Kč/1m3 s platností od 1. dubna 2008 /9 pro/.
3/ Nákup hasičského dopravního vozidla za podmínek, stanovených na jednání KS SDH
v Bílých Poličanech – 90% dotace, 10% podíl obce /9 pro/.
4/ Nákup nového křovinořezu /8 pro, 1 se zdržel/.
5/ Zadat zpracování Územního plánu firmě Ing.arch.Roman Žatecký – Drupos Trutnov.
Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy /9 pro/.
6/ Nákup panelu na měření rychlosti v případě získání 90 % dotace /6 pro, 3 se zdrželi/.
7/ Uzavření smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění odpovědnosti zastupitelů za
škodu způsobenou obci. Zároveň pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy /6 pro, 3 se
zdrželi/.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1/ Starostovi: vyvolat jednání se SÚS Trutnov – havarijní stav silnic v obci.

Usnesení z 8. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.40 hodin.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 6. května od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………………..

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

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

Ověřovatelé zápisu: Zelinková Jana ………………………….
Pichová Marie …………………………..

