Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 10. 2009
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni: Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Ivo, Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Jindrová Milena
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 3/09.
3/ Schválení dohody o partnerství.
4/ Majetkové záležitosti.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Pichová Marie

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/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č.
3/09. Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.

ad 3/ Ve spolupráci dvou MAS (Království Jestřebí hory a Mezi Úpou a Metují) byla podána
žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště u MŠ. Aby bylo možno investovat v obcích, je
nutné uzavřít „Dohodu o partnerství“, ve které se partner (obec) zavazuje uzavřít se žadatelem
(MAS) „Smlouvu o pronájmu pozemku“ na dobu 7 let, na kterém žadatel realizuje svůj
projekt /dětské hřiště/ a „Smlouvu o smlouvě budoucí“ o bezúplatném převodu hřiště do
vlastnictví partnera po uplynutí 7 let po uzavření smlouvy o pronájmu.
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ad 4/ Starosta obce, pan Tomeš, seznámil přítomné se stavem financí obce a porovnání
s minulými roky. Z tohoto porovnání je patrné, že příjem obce ke konci letošního roku bude
cca o 500 tis. nižší nežli v roce 2008. Dle finančních odborníků se pro rok 2010 počítá
s příjmy z daňových výnosů ještě méně.
Vyšší příjmy lze čekat pouze z daně z nemovitosti, která je dle novely zákona č. 338/1992 Sb.
zvýšena. Podle tohoto zákona může obec obecně závaznou vyhláškou upravit koeficient na
1 – 5, kterým se pak vypočtená částka daně ještě násobí. Doposud v celé naší obci platí
koeficient 1. Bylo navrženo zvýšit koeficient na 2 s platností od 1.1.2010 /mimo ornou půdu,
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty/.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo a proto bude vydána „Obecně závazná vyhláška č.
1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.“

ad 5/

Jaroslav Tomeš:
- Při rekonstrukci budovy obecního úřadu bylo nutné provést některé vícepráce. Z tohoto
důvodu byla celková cena za celou akci vyšší oproti nabídce o 240 000,-Kč. Na tyto práce
byl vypracován dodatek a zastupitelé souhlasí s jeho zněním.
- Při rekonstrukci chodníku u kulturního domu byly betonové dlaždice nahrazeny zámkovou
dlažbou. Zastupitelstvo doporučuje uklidit dlaždice a ponechat pro potřeby obce.
- Vzhledem k množícím se krádežím v okolí, navrhuje nechat nainstalovat zabezpečovací
zařízení na OÚ a MŠ. Požádá firmy o předložení nabídek.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
- 6. listopadu naší obec navštíví delegace ze Slovenska. Tímto zve účastníky zájezdu do
Trhoviště a zastupitele na česko-slovenskou zábavu, která se koná 6.11. od 20.00 v místním
kulturním domě.
- Začátkem příštího roku budou opět vydány Libňatovské noviny. Žádá zástupce místních
složek o dodání příspěvků do novin, nejpozději do 20. prosince 2009.
- Opakovaně upozornil na havarijní stav zábradlí u dolní zastávky.
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Borůvka Pavel:
- Upozornil na nevhodně zaparkovaný autobus na křižovatce, kde tvoří překážku v silničním
provozu
- Chybí odvodnění vyasfaltované plochy pana Melničuka. Stékající voda podmáčí břehy
kolem hřiště a dochází k sesuvu půdy.

Zelinková Jana:
- Upozornila na nutnou údržbu keřů v okolí cesty u Půtových a v okolí cesty v Dubině.
- U Donátových je havarijní stav zítky u cesty, je možné ohrožení projíždějících aut.
- Podotkla, že nejsou udržovány příkopy u zahrad domů.

Dostál Miroslav:
- Upozornil na utrženou krajnici hlavní silnice u jeho domu.
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USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27.10. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 3/09 (8 ANO).
2) Návrh dohody o partnerství s MAS ( 8 ANO).
3) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti, platnou od 1.1. 2010 (5 ANO, 3 NE).
4) Konečné, celkové vyúčtování akce, včetně dodatku na vícepráce, na opravu budovy
obecního úřadu, o kterém bylo zastupitelstvo informováno (8 ANO).

Usnesení z 19. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.10 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v listopadu, termín bude včas upřesněn. Bude
projednáván Územní plán obce.

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

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

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

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