Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 7. 2008
od 19.30 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/ Majetkové záležitosti.
3/ Schválení přijetí dotace z PRV.
4/ Plnění plánu akcí na rok 2008.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Zelinková Jana

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Jindrová Milena

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/ Obec má pravomoc si pro příští rok zvýšit sazbu daně z nemovitosti o 100 až o
500 %. Zastupitelstvo tuto možnost důkladně zvážilo a navrhuje v obci ji ponechat ve stejné
výši, jako letos, pouze v osadě Svobodné daň zvýšit na koeficient 1. Všichni zastupitelé
souhlasí s výše uvedeným návrhem.
Na základě doporučení pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří
prováděli přezkoumání hospodaření v obci, bylo navrženo zvýšit nájemné v prodejně ze
současné 1,- Kč na 100,- Kč měsíčně. Zvýšení nájmu bude platné od 1. srpna 2008. Tento
návrh byl jednomyslně schválen.
ad 3/ Na zpracování územního plánu byla obci přidělena dotace z Programu rozvoje
venkova Královéhradeckého kraje ve výši 200 000,- Kč. Zastupitelstvo tuto dotaci přijímá
jednohlasně.
ad 4/ Starosta obce, pan Tomeš, seznámil přítomné s plněním akcí na rok 2008. Do
dnešního dne byly uskutečněny následující akce.
- Oprava místní komunikace k Hlavicovým. Bylo provedeno odvodnění a položení
asfaltového koberce.
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- Oprava kulturního domu. Byla provedena oprava vnitřních a vnějších omítek, oprava
podlahy, jeviště, obložení stěn a vymalování. Bylo by vhodné opravit plochou střechu nad
jevištěm a požádat o zpravování ekonomické studie na nejvhodnější způsob vytápění.
Navýšení nákladů bude pokryto z rozpočtových rezerv, nebo přesunutím některé méně
významné akce na příští rok. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
- Oprava břehu potoka u Rehákových a mostku u Balcarových: prozatím neprovádět,pouze
zajistit proti dalšímu možnému zřícení do koryta potoka. Důvodem je probíhající studie
průtokových poměrů vodního toku Maršovka.
- Obec požádala o zpracování cenové nabídky, kterou zpracoval kamenický mistr p. Malý
z Horního Žďáru. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem provedení rekonstrukce a
s navrženým postupem souhlasí.
- Prodloužení vodovodního řadu proběhne v měsících září – listopad.
- Oprava protipožární nádrže u Tomkových – předpoklad srpen-září. U této akce doporučuji
s realizací zatím počkat a v případě nedostatku finančních prostředků tyto peníze přesunout na
úhradu nákladů, vzniklých na rekonstrukci topení a střechy v KD.
ad 5/
Borůvka Pavel:
- Přednádrž u koupaliště je nadměrně znečištěná, je nutné ji vyčistit.
- Kamínky u hráze na koupališti děti házejí do vody, dochází k ucpávání. Bylo by vhodné
tento problém vhodně vyřešit.
- Dořešit problémy s posečenou trávou.
- Obec by měla pro příští rok uvažovat o koupi malého traktůrku, značně by se zjednodušilo
sečení trávy na obecních pozemcích.
- Bylo by vhodné doupravit břeh u hřiště, natáhnout sítě a zasít.
Tomeš Jaroslav:
- Na základě informace firmy STANBY Praha, by základnová stanice T-mobile měla být do
provozu uvedena do konce října.
- Původní obložení, které se vyměnilo v kulturním domě použijí hasiči v klubovně.
- Firma POLLOM Malé Svatoňovice je ochotná pro naši obec zdarma provést seštěpkování
vyřezaných větví.
Gabrielová Milena:
- Opakovaně upozorňuje na nadměrný hluk z používané malé mechanizace o víkendech. Zda
by bylo možné omezit dobu používání křovinořezů.
Dostál Miroslav:
- Bylo by vhodné do zatáčky u jejich domu umístit zrcadlo. Často zde dochází ke střetu
kamionů a poškozování střechy čp. 10.
Teichman Josef:
- 16. srpna se bude konat 2. ročník soutěže hasičů „O pohár starosty obce“. Všichni občané
jsou srdečně zváni.
Antoš Roman:
- Kulturní dům je opraven, je nutné zajistit kompletní úklid vnitřních prostor. Svolává tímto
brigádu na pátek 11. 7. od 18.00 hodin. Z každé organizace by se mělo zúčastnit alespoň 5
brigádníků. Bylo by vhodné, aby starosta informoval předsedy složek o konané akci.
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 1. 7. 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zachování koeficientu 1 pro daň z nemovitosti u obce a zároveň zvýšení na koef. 1
v osadě Svobodné (9 ANO).
2) Zvýšení nájmu v prodejně na 100,- Kč/měsíčně od 1. 8. 2008 (9 ANO).
3) Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na pořízení Územního plánu obce ve výši
200 000,- Kč, zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy (9 ANO).
4) Dofinancování dalších nutných oprav KD – střechu, topení (9 ANO).
5) Zadání opravy křížku u Hájkových p. Malému, zároveň pověřuje starostu uzavřením
smlouvy (9 ANO).
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi a místostarostovi: zadání studie na nejvhodnější vytápění KD – do příštího
zasedání.
Starostovi:
- Vypracování návrhu vyhlášky na omezení provozu sekaček a křovinořezů v době víkendu –
do příštího zasedání.
- Rozeslání oběžníku předsedům složek, činným v obci na úklid kulturního domu po opravě –
do 4.7.

Usnesení z 10. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 9. září 2008 od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ………………………..
……………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie …………………………………
Jindrová Milena ……………………………….
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