Zápis
ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 21. 4. 2009
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:
Omluveni:

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

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/ Schválení návrhu zadání územního plánu.
3/ Majetkové záležitosti.
4/ Různé.
.

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D.,
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Josef
Zelinková Jana

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/ Starosta obce seznámil přítomné se zadáním Územního plánu obce Libňatov.
Zastupitelstvo předložené zadání schválilo jednomyslně.

ad 3/ Obec nabídla k odprodeji p.p.č. 121/1 (výměra 469 m2) a 177/5 (výměra 100 m2) v k.ú.
Libňatov. Tento úmysl byl včas a řádně zveřejněn. O tyto pozemky projevili zájem manželé
Bílkovi, bytem Libňatov 112. Předsedkyně finanční komise navrhla prodat pozemky za cenu
cenu 35,- Kč/1 m2. Všichni zastupitelé hlasovali pro.

ad 4/

Jaroslav Tomeš:

- Poděkoval a pochválil organizátory a učinkující divadelního představení „Pošťácká
pohádka“, které se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. dubna v KD v Libňatově.
Divadlo se velmi vydařilo a účast občanů byla rekordní. Záznam z této akce je možné
shlédnout na stránkách obce, nebo na televizi JS.
- Informoval o uzávěrce silnice do České Skalice.
- Ve spolupráci s Klubem českých turistů byla označena jako cyklotrasa cesta ze Svobodného
do Barchovin a dále pak do Ratibořic. U naší prodejny bude umístěna informační tabule.
- Dle informací v médiích je pravděpodobné, že v letošním roce budou značně snížené výnosy
z daní pro malé obce. Z tohoto důvodu bude nutné přehodnotit plánované akce a případně
některé přesunout na další roky.
- Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009. Znovu
připomněl, že případní zájemci o práci ve volební komisi se mohou již přihlásit.
- Firma STAND BY Praha má zájem o uskutečnění stavby základnové stanice T-mobile.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce se stavbou nezačali (po několika upozorněních z naší
strany), propadlo uzemní rozhodnutí na el. přípojky. Z tohoto důvodu bude muset proběhnout
nové stavební řízení.
- V červnu se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. V letošním roce proběhne formou
„putujícího kontejneru“. Přesný termín bude včas upřesněn.

Kosina Aleš:
- Dotazoval se v jakém stádiu je rekonstrukce elektrických rozvodů v obci - zatím bude
v letošním roce pouze zpracován projekt.
- Vzhledem k úspěšnosti divadelního představení, navrhuje zamyslet se nad možností
prezentace v rámci plánované návštěvy v mikrorogionu Poondavie.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D.,
- Informoval o úspěšnosti besedy na téma „Jak nejlépe vytápět svůj byt“. 6.5. se bude konat
od 17.00 v KD další beseda, kde budou představeny grantové výzvy. Všichni občané jsou
srdečně zváni.

- Informoval, že Království Jestřebí hory získalo pro 24 obcí na dobu 5 let 40 – 60 mil. Kč.
Jedná se o dotace z evropských fondů na regionální projekty (úpravy cest, veřejných
prostranství, cyklostezek, veřejných budov), kde je možnost získat dotaci až do výše 80 %.
Z tohoto důvodu také doporučuje, počkat v naší obci s některými plánovanými akcemi /např.
oprava cesty do Svobodného) a zažádat v příštím období o tyto dotace.

Vít Zdeněk:
- Hasiči v letošním roce zatím nemají jasno, jakým způsobem proběhne pálení čarodějnic.
- V obci Litoboř probíhá stavba asfaltové cesty uprostřed polí. Dotazuje se, zda se tyto akce
budou konat i u nás – zatím nám tato problematika není známa.
- V letošním roce hasiči nebudou provádět sběr kovového šrotu. Důvodem je nízká výkupní
cena. Sběr plánují až na rok 2010.

Jindrová Milena:
- Srdečně zve občany na přednášku ČČK „První pomoc“. Tato přednáška se koná v úterý
28. dubna od 16.00 hodin v místním pohostinství.
- v sobotu 20. června se bude konat na hřišti u MŠ dětský den.

Jiří Kubasa:
- Žádá o opravu cesty k čp. 52 a čp. 95, která je v havarijním stavu.

USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 21. 4. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrh zadání Územního plánu obce Libňatov (8 ANO).
2) Prodej p.p.č. 1121/1 a 177/5 p. manželům Bílkovým, bytem Libňatov 112. Byla
schválena cena 35,- Kč/ 1 m2. Zároveň pověřuje starostu obce zajištěním
veškerých administrativních úkonů, nutných k prodeji. (8 ANO).
3) Poskytnutí příspěvku „Sdružení pro Vízmburk“ ve výši 1 000,- Kč. (5 ANO, 1
proti, 2 se zdrželi)
Usnesení z 15. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 16. června 2009 od 19.30 hodin.

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

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

……………………………………..
JaroslavTomeš,

Ověřovatelé zápisu: Teichman Josef…………………………………
Zelinková Jana ……………………………

