Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 15. 12. 2009
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Antoš Roman, Jindrová Milena, 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/ Rozpočtové opatření 4/09.
3/ Rozpočtové provizorium na leden a únor 2010.
4/ Plán akcí na rok 2010.
5/ Jmenování inventarizačních komisí.
6/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
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.
4/09. Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.
ad 3/ Účetní obce, paní Šévlová, přednesla znění rozpočtového provizoria na leden a únor
2010, kdy budou hrazeny pouze nejdůležitější položky, nutné k chodu obce. Rozpočet na rok
2010 bude schválen v měsíci únoru. Zastupitelé rozpočtové provizorium schvalují.
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ad 4/ Starosta obce seznámil přítomné s nejdůležitějšími akcemi, které je nutné v příštím roce
realizovat. Jedná se o následující akce:
- dokončení izolace budovy OÚ (část obecního bytu)
- oprava místní komunikace
- oprava přednádrže koupaliště
- rekonstrukce MŠ (v případě získání dotace)
- zateplení stropu a výměna oken na sále v kulturním domě – ZO rozhodlo na tuto akci
požádat o dotaci z Programu obnovy venkova
- příprava projektové dokumentace na rozšíření vodovodního řadu do Svobodného
ad 5/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval inventarizační komise pro rok 2009.
Inventarizace hmotného a nehmotného investičního majetku, peněžních prostředků, závazků
a pohledávek k 31.12.2009 bude provedena nejpozději do 31. ledna 2010.
Složení komisí:
Hlavní inventarizační komise:

předseda
členové

Zelinková Jana
Tomeš Jaroslav
Mgr. Balcar Jan, Ph.D

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda
členové

Antoš Roman
Vít Zdeněk
Borůvka Pavel

Osvětová beseda:

předseda
členové

Pich Jaroslav
Pichová Iva
Pichová Marie

Obecní úřad, byt,
prodejna

předseda
členové

Teichman Josef
Teichman Ivo
Šévlová Stanislava

ad 6/
Jaroslav Tomeš
- Seznámil přítomné se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí s Království - Jestřebí hory,
o.p.s. na administraci žádostí o dotace z programu LEADER. Zastupitelé schvalují její znění.
- Seznámil přítomné se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
p. č. 1074 s ČEZ Distribuce, a.s. Ústí nad Labem, týkající se nové elektrické přípojky k
čp. l33, p.Novák Petr. Zastupitelé nemají námitky a schvalují znění smlouvy.
- Vzhledem ke skutečnosti, že Svazek Jestřebí hory získal dotace na malou mechanizaci a pro
obec Libňatov bylo zažádáno o nový křovinořez, je nutné schválit Smlouvu o výpůjčce.
Křovinořez má hodnotu 18 190,- Kč a naše obec uhradí pouze příspěvek ve výši 7 774,- Kč.
Výše uvedený křovinořez již obec obdržela. Zastupitelé schvalují smlouvu i příspěvek.
- Firma Transport Trutnov s r. o. zaslala obci dodatek č. 7 ke Smlouvě o svozu a likvidaci
komunálního odpadu. Zvyšuje se zde poplatek za svozy a zároveň se zvyšuje DPH od
1.1.2010. Zastupitelstvo schvaluje tento dodatek a zároveň se rozhodlo pro zachování
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stávajícího poplatku za DO na osobu.
- Královéhradecký kraj poskytne obci dotaci na činnost hasičů ve výši 1 390,- Kč. Zastupitelé
schvalují přijetí této dotace a pověřují starostu podepsáním smlouvy.
- Veřejné projednání návrhu územního plánu obce se bude konat dne 6. ledna 2010 od 15.00
hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Libňatově, do této doby je k nahlédnutí na
odboru rozvoje města MěÚ v Trutnově, na OÚ v Libňatově na na internetové stránce
www.trutnov.cz.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
- Poděkoval Michalu Součkovi za správu internetových stránek obce a podotkl, že naše
stránky jsou jedny z nejlepších ze všech okolních obcí.
- Podotkl, že by bylo vhodné více využívat služby štábu Televize JS.
- Informoval, že vzhledem k nastávajícím svátkům, prodlužuje termín dodání materiálů do
Libňatovských novin na 6. ledna 2010. Tento termín je již konečný a prosí o dodání
materiálů, které budou zařazeny do vydání LN.
Vít Zdeněk
- Opětovně upozorňuje, že voda, stékající z parkoviště p. Melničuka poškozuje břeh u hřiště,
který si hasiči upravili. Je nutné zamezit této skutečnosti.
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USNESENÍ
ze 20. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 15. 12. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Plán akcí na r. 2010.
3) Jmenování inventarizačních komisí pro inventarizaci k 31.12.2009.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 4/09 (6 ANO).
2) Rozpočtové provizorium na leden a únor 2010 (6 ANO).
3) Realizaci „Tepelná izolace stropu a výměna oken kulturního domu“, zároveň na
tuto akci požádat o dotaci z Programu obnovy venkova. Pověřuje starostu obce
zajištěním potřebné administrace (6 ANO).
4) Smlouvu o smlouvě budoucí s Království - Jestřebí hory, o.p.s. na administraci
žádostí o dotace z programu LEADER (6 ANO).
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1074 s ČEZ
Distribuce, a.s. Ústí nad Labem, týkající se el. přípojky k čp. l33, p.Novák Petr.
(6 ANO).
6) Smlouvu o výpůjčce se Svazkem obcí Jestřebí hory na křovinořez. Podíl naší obce
činí 7 774,- Kč.(6 ANO)
7) Dodatek č. 7 ke smlouvě na svoz a likvidaci komunálního odpadu s firmou
Transtport Trutnov s r.o (6 ANO).
8) Přijetí dotace na činnost hasičů od Královéhradeckého kraje ve výši 1 390,- Kč
(6 ANO).
Usnesení z 20. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.05 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v únoru, termín bude včas upřesněn.

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

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

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

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