Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 8. 7. 2009
od 18.00 hodin na Obecním úřadě
Přítomni: Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Jindrová Milena, , Pichová Marie,
Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Pich Jaroslav, Teichman Ivo
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/ Přijetí dotace.
3/ Schválení partnerské smlouvy.
4/ Různé

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
Antoš Roman

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/ Zastupitelstvo KHK projednalo naši žádost o dotaci na mezinárodní spolupráci a
schválilo její poskytnutí ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Libňatov tuto dotaci přijímá
a zároveň schvaluje změnu rozpočtu o tuto dotaci.
ad 3/ Starosta obce seznámil zastupitele se zněním Partnerské smlouvy mezi obcí Libňatov a
Trhovistě. Tato smlouva bude sepsána v českém a slovenském jazyce. Zájezd do této obce se
uskuteční ve dnech 16.-19. 7.2009. Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy. Zároveň pověřuje
starostu jejím podepsáním.

ad 4/
Jaroslav Tomeš:
- Seznámil zastupitele s návrhem Územního plánu obce.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
- od 1. září začíná výzva k podávání žádostí o dotace z programu Leader. Jedná se o dotace
na občanskou vybavenost (až 80%), Doporučuje připravit podklady na rekonstrukci mateřské
školy.

USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 8. 7. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Přijetí dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 50 000,- Kč na
mezinárodní spolupráci. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy (7 ANO).
2) Znění Partnerské smlouvy mezi obcí Libňatov a Trhovistě (Slovensko). Pověřuje
starostu obce podepsáním partnerské smlouvy (7 ANO).

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi: připravit podklady ke komplexní rekonstrukci školky do příštího
zasedání.

Usnesení ze 17. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 1. září 2009 od 19.30 hodin.

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

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

……………………………………..
JaroslavTomeš, starosta

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

