Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 6. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
3/ Různé

Zasedání obce bylo řádně a 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:

Kosina Aleš
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Teichman Ivo

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/ Ve dnech 16.9.2010 a 25.5.2011 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2010. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí. Při kontrole byl zjištěn jeden nedostatek: chybně zaúčtovaná
dotace ze SZIF na opravu MŠ, která byla provedena v roce 2010 a dotace byla připsána na
účet obce aţ na konci ledna 2011.
Závěrečný účet obce za rok 2010 byl řádně a včas vyvěšen na úřední desce (i elektronické) a
z řad občanů k němu nebyly ţádné námitky. Zastupitelé schvalují závěrečný účet s výhradou a
přijali nápravné opatření k odstranění chyby, která bude odstraněna pomocí obratu 2011.
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ad 3/
Tomeš Jaroslav:
- K realizaci akce „zateplení a výměna oken v kulturním domě“ nebylo nutné provádět
výběrové řízení, ale pouze řízení poptávkové. K předloţení cenových nabídek bylo vyzváno
celkem 14 firem. Své nabídky předloţily pouze firma DAKO s r.o. Libňatov a firma
STAVANT CZ s r.o. Hostinné. Firma Rekonstrukce Svěcený se omluvila pro nedostatek
kapacit. Ostatní firmy na naši výzvu vůbec nereagovaly. Po prostudování došlých nabídek se
jako nejvýhodnější jevila nabídka firmy STAVANT CZ s r.o. Hostinné. Komise rozhodla
přidělit realizaci akce této firmě a podepsat s ní smlouvu. Zastupitelé tento návrh schválili a
pověřují starostu obce veškerými nutnými administrativními kroky.
- V plánu oprav cest byla i cesta na p.p.č. 1053/19 a 1053/4. Vzhledem k tomu, ţe na sousední
p.p.č. 35 plánuje pan Jiří Kosinka výstavbu rodinného domu, navrhuje, aby oprava těchto
komunikací byla rozdělena na dvě etapy. V letošním roce provést rozšíření cesty na p.p.č.
1053/19, u obou cest upravit a zpevnit podklad a nový asfaltový koberec poloţit aţ v příštím
roce. S p. Kosinkou je předběţně dohodnuta moţnost směny pozemku pro rozšíření cesty.
- Dále navrhuje z důvodu opravy místní komunikace 1053/19 zároveň provést rozšíření
vodovodu.
- V partnerské smlouvě s obcí Trhoviště je obsaţeno, ţe se kaţdý rok má uskutečnit
vzájemná návštěva. Z naší obce se návštěva této partnerské obce uskuteční ve dnech 14. - 17.
července. Navrhuje, aby byla z rozpočtu obce uvolněna částka 10 000,- Kč na částečné
pokrytí nákladů na dopravu. Zastupitelé tento návrh schvalují.
- Jako jedna z mála obcí, obec Libňatov, ještě nemá vlastní vlajku a znak. Protoţe se jedná o
důleţité symboly, které jsou obcím udělovány přímo Poslaneckou sněmovnou PČR, musí být
návrh řádně zpracován a vycházet z historických pramenů. Předběţně byl učiněn dotaz na
heraldické kanceláře a zpracování cenových nabídek. Zastupitelé souhlasí se zpracováním
nabídek, vlajka a znak by měly být zhotoveny aţ roce 2012.
- Navrhl moţnost, aby se obec Libňatov přihlásila do soutěţe „Vesnice roku“. Je zde ţivý
společenský ţivot, činnost obce je v souladu s platnými zákony. Účast v této soutěţi je
posuzována kladně i při přidělování dotací. Zastupitelé schválili, ţe se naše obec přihlásí do
této soutěţe na rok 2012.
- S platností od 1.6. 2011 je v prodejně v Libňatově nový nájemce - firma PEKO Česká
Skalice. Zastupitelstvo toto rozhodlo na svém pracovním zasedání. Bylo rozhodnuto
prodejnu pronajmout za symbolickou cenu 100,- Kč/měsíc, protoţe je v zájmu obce, aby
zásobování obyvatel základními potravinami bylo zachováno.
- Nájemníkům v obecním bytě končí nájemní smlouva 31.12.2012. S novou smlouvou
navrhuje zvýšit i nájemné.
- K 30.6.2011 končí smlouva s Úřadem práce v Trutnově na zaměstnávání pracovníků na
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veřejně prospěšné práce. Zatím není jasné, jak bude moţné dále vyuţívat nezaměstnané.
V případě, ţe Úřad práce nebude jiţ hradit mzdu těchto pracovníků, bude nutné, aby obec
vyřešila údrţbu veřejné zeleně jiným způsobem.
- Prostřednictvím firmy Silva Červený Kostelec bylo poţádáno o dotaci od Fondu ţivotního
prostředí na obnovu kaštanové aleje podél Schamburgovy cesty (Maršovská). Předpokládané
náklady činí 200 000,- Kč. Spoluúčast obce by v případě realizace byla 50 000,- Kč.
Zastupitelé tento postup schválili.
- V loňském roce bylo započato s úpravou výpusti ze zatrubené části potoka a částečná úprava
opěrné zdi. V letošním roce by bylo třeba zeď dokončit aţ k soutoku s Maršovkou. Na
financování se bude podílet i majitel přilehlého pozemku pan Petr Bejr.
- Bylo by vhodné vybudovat opěrnou zídku a dorovnat propadlý pravý jiţní roh fotbalového
hřiště.
- Pozemkový fond ČR při podrobné kontrole zjistil, ţe ½ p.p.č. 1142/2, kterou v současné
době spravuje, je od roku 1949 historickým majetkem obce. Druhou polovinu vlastní p.
Miloslav Berger. Pozemkový fond nabízí bezplatný převod do majetku obce. Zastupitelé
nemají námitek.
- Seznámil zastupitelstvo s moţností bezúplatného převodu komunikace na p.p.č. 574/10
v k.ú. Libňatov, podle zákona 92/1991 Sb.. V případě schválení převodu zastupitelstvem
starosta odešle ţádost na Pozemkový fond ČR v Hradci Králové.
Hanušová Bohdanka:
- Klub seniorů pojede v červenci s havlovickými důchodci na výlet na Černou horu. Ţádá
obec Libňatov, aby obci Havlovice finančně přispěla.
Vít Zdeněk:
- Hasiči splnili zadaný úkol a vyčistili koupaliště.
Jindrová Milena:
- Přednesla zprávu kontrolního výboru o své činnosti a seznámila přítomné s platností
místních obecně závazných vyhlášek, včetně vyplývajících úkolů.
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USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Zprávu kontrolního výboru o stavu veřejných vyhlášek obce s návrhem na opatření,
uvedeném v zápise.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 4/27/2011 Závěrečný účet obce za rok 2010 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou (8 ANO).
ZO 4/28/2011 Opatření k nápravě nedostatků: oprava chybného zaúčtování dotace pomocí
obratu v roce 2011 (8 ANO).
ZO 4/29/2011 Pronájem prodejny firmě PEKO Česká Skalice. Nájemné ve výši 100,Kč/měsíc z důvodu udrţení prodeje potravin v obci (8 ANO).
ZO 4/30/2011 Zadání zakázky zateplení a výměna oken kulturního domu firmě STAVANT
Hostinné. Zároveň pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy (8 ANO).
ZO 4/31/2011 Rozdělení, směnu a scelení pozemkových parcel č. 1053/19, 1053/35, 47/3
z důvodu rozšíření cesty (8 ANO).
ZO 4/32/2011 S navrhovaným postupem rekonstrukce místní komunikace na p.p. č. 1053/4,
1053/19 včetně prodlouţení vodovodního řadu (8 ANO).
ZO 4/33/2011 Uvolnit z rozpočtu částku ve výši 10 000,- Kč na pokrytí části nákladů na
dopravu na návštěvu partnerské obce Trhoviště (8 ANO).
ZO 4/34/2011 Podat ţádost o zpracování návrhů symbolů obce - znak a vlajka. Zároveň tímto
jednáním pověřuje starostu obce (8 ANO).
ZO 4/35/2011 Podat přihlášku do soutěţe „Vesnice roku“ na rok 2012 (8 ANO).
ZO 4/36/2011 Podání ţádosti na FŢP na obnovení kaštanové aleje podél turistické cesty a
v případě přidělení dotace od FŢP spoluúčast obce ve výši max. 50 000,- Kč. O
realizaci akce se postará firma SILVA Červený Kostelec (6 ANO, 1 proti, 1 se
zdrţel).
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ZO 4/37/2011 Bezplatný převod poloviny cesty na p.p.č. 1142/2 z majetku státu do majetku
obce (8 ANO).
ZO 4/38/2011 Bezúplatný převod komunikace na p.p.č. 574/10 z majetku státu do majetku
obce (8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
ZO 4/39/2011 Starostovi: vypracovat a odeslat ţádost na převod komunikace na p.p.č.
574/10, se všemi potřebnými podklady, na pracoviště Pozemkového fondu
České republiky v Hradci Králové.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.30 hodin
Příští zasedání se bude konat 6. září 2011 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..

…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie …………………………
Teichman Ivo ……………………………..
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