Zápis
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 8. 2. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav

Omluveni:

Zelinková Jana

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Schválení rozpočtu na rok 2011
3/ Schválení plánu akcí a rok 2011
4/ Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy
5/ Různé

Zasedání obce bylo řádně včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, ţe je přítomna
nadpoloviční většina členů, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiloţena k
originálu tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.

Návrhová komise na usnesení:

Ing. Kubasa Jiří
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Antoš Roman
Jindrová Milena

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od
ustavujícího zasedání. Zpráva je přiloţena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné s kompletním zněním návrhu
rozpočtu na rok 2011. Rozpočet byl řádně a včas vyvěšen na úřední desce fyzické i
elektronické a z řad občanů k němu nebylo ţádných námitek. Zastupitelé rozpočet schválili
jako vyrovnaný.
ad 3/ Plán práce na rok 2011:
- Oprava povrchu místní komunikace
- Úprava prostranství před prodejnou
- Rozšíření obecního vodovodu do prodejny a okolních domů
- Zateplení stropů a výměna oken v kulturním domě
- Zabezpečení prostor OÚ proti vniknutí neoprávněnou osobou (dotace od ČEZ)
- V případě získání dotace - vybudování dětského hřiště

ad 4/ Vzhledem ke skutečnosti, ţe kaţdá obec musí mít vyřešeno projednávání
přestupků, byl projednán návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Libňatov a Městem
Trutnov o výkonu části přednesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle
ustanovení zákona č. 200/1990 Sb.

ad 5/
Jaroslav Tomeš:
- Na minulém zasedání bylo schváleno přijetí daru (část komunikace p.p.č. 1103/5). Majitelé
navrhují, ţe vzhledem k finančním nákladům, které by vznikly rozdělením parcely, nabízejí
parcelu celou, tj. v celé délce 186 m a to buď jako dar, popř. za symbolickou cenu 1,- Kč.
Zpevnění a údrţba by se ale týkalo pouze původních cca 70 m. Zastupitelé schválili přijmout
cestu jako dar.
- Na základě podnětů od občanů, kteří chtěli vyřazený elektroodpad uloţit u Technických
sluţeb v Úpici a byla po nich poţadována platba za uloţení, byla s ředitelem projednána
dohoda o zpětném odběru eletroodpadu. Cena za 1 rok by pro obec činila 3 000,- Kč.
Zastupitelé tento návrh zamítli, jelikoţ bude opět na jaře sběr nebezpečného odpadu firmou
Transport Trutnov a také bude opět v obci přistaven putující kontejner, kam mohou občané
bezplatně vyřazené elektrospotřebiče odkládat.
- Seznámil zastupitele s ţádostí Pozemkového fondu o převod p.p.č. 242/3. Sousední parcela
č. 241/2 je vedená jako vodní plocha a je v majetku obce a zároveň je vedená jako zdroj
protipoţární vody. Případným prodejem soukromé osobě by tak obec ztratila moţnost
přístupu k vodní nádrţi. Obec nesouhlasí s převodem na soukromou osobu a ţádá o převedení
výše uvedené parcely do jejího vlastnictví.
- Na základě podaných ţádostí místních spolků o finanční příspěvek na činnost, projednala
komise rozdělení finanční částky v celkové výši 49 370,- Kč (1,5 % z rozpočtu). Po
důkladném zváţení byla částka rozdělena následovně:
Sbor dobrovolných hasičů 22 370,- Kč
T. J. Sokol
12 000,- Kč
Český červený kříţ
8 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz
7 000,- Kč
Spolky budou starostou vyzváni k podepsání smlouvy.
- Vzhledem ke skutečnosti, ţe obec doplácí na vodné, bylo navrţeno zvýšení ceny vodného
o 2,- Kč za 1 m3. Z důvodu nerozhodného hlasování byla schůze ve 21.00 přerušena a
zastupitelé se odebrali k poradě. Schůze byla opět obnovena ve 21.10 hodin. Poté bylo
zvýšení vodného zamítnuto.
Lenka Vítová:
- Ţádala zastupitele o vysvětlení, na základě jakých skutečností byla stanovena cena pozemku
p.p.č. 500/8 na 45,- Kč/1 m2. Zároveň ţádala o přehodnocení výše této ceny a opětovné
projednání. Zastupitelé opětovné projednání zamítli.

Ing. Jiří Kubasa:
- Upozornil na havarijní stav retardérů. Je nutná oprava, vylézající šrouby mohou způsobit
poškození pneumatik aut.
Jaroslav Pich ml.:
- Poděkoval všem za spolupráci při tvorbě Libňatovských novin. V letošním roce budou
obsáhlejší a vyjdou do konce února.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D:
- Dotazuje se, zda je plánovaná cesta na Slovenské a zároveň zda budou Slováci zváni k nám?
Pavel Borůvka:
- Navrhuje zaplombování hydrantů, mimo hydrantu u MŠ.

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 8. 2. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 2/13/2011 Návrh rozpočtu na rok 2011. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný (8 ANO).
ZO 2/14/2011 Návrh plánu prací na rok 2011 (8 ANO).
ZO 2/15/2011 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků s Městem Trutnov (7 ANO, 1 se zdrţel).
ZO 2/16/2011 Přijetí daru cesty p.p.č. 1103/5 (6 ANO, 2 se zdrţeli)
ZO 2/17/2011 Rozdělení finančního příspěvku obce místním spolkům:
Sbor dobrovolných hasičů 22 370,- Kč
T. J. Sokol
12 000,- Kč
Český červený kříţ
8 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz
7 000,- Kč (8 ANO)
Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 2/18/2011 Smlouvu s Technickými sluţbami Úpice o zpětném odběru elektroodpadu.
(1 ANO, 6 NE, 1 se zdrţel).
ZO 2/19/2011 Zvýšení ceny vodného (3 ANO, 5 NE).
ZO 2/20/2011 Opětovné projednání ceny při prodeji p.p.č. 500/8 (viz. ZO 1/4/2010),
(1 ANO, 5 NE, 2 se zdrţeli).
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin
Příští zasedání se bude konat 19. dubna 2011 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..
…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Roman Antoš …………………………
Milena Jindrová ………………………

