Zápis
z 10. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 6. 2012
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluveni:

Teichman Ivo, Ing. Kubasa Jiří

Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Majetkové záležitosti.
3/ Různé.

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

Návrhová komise na usnesení:

Kosina Aleš
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
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/ V loňském roce obec žádala o dotaci z POV na opravu místní komunikace na
p.p.č. 1053/4. Tato dotace nám byla na zasedání KHK schválena ve výši 103 000,- Kč.
Celkové náklady na opravu komunikace činí 216 000,- Kč. Zastupitelé schvalují přijetí
dotace.
- Starosta obce podal informaci o příslibu dotace z Ministerstva životního prostředí na
výsadbu aleje navazující na kaštanovu alej ve výši 200 316,- Kč. Zastupitelé přijetí této
dotace schválili.
- Obec byla úspěšná při podání žádosti na dětské hřiště z programu Leader na rok 2013.

- Dosavadní nájemce v prodejně firma PEKO, pekárna spol.s.r.o. Česká Skalice mění svůj
název na firmu JIPA potraviny s.r.o. Česká Skalice. I nadále má zájem zde provozovat
prodejnu potravin. Ze strany zastupitelstva nejsou žádné námitky.

ad 3/
Jaroslav Tomeš:
- Poděkoval všem, kteří se podíleli na prezentaci a přípravě programu na návštěvu
hodnotitelské komise na soutěž „Vesnice roku 2012“. Obec získala cenu hejtmana za podporu
spolkové činnosti.
- Podal informaci o navýšení povoleného počtu dětí v mateřské škole na 40, s platností od
1.9.2012.
- Podal informaci o možnosti zřízení výdejního místa České pošty.
- Na příští zasedání si všichni zastupitelé připraví vlastní písemné návrhy akcí na rok 2013.
Jiří Srdínko:
- Upozornil, že vodovodní družstvo, které provádělo výkop na položení nové vodovodní
haadice, neuvedlo cestu do původního stavu a je zde problém s tekoucí dešťovou vodou, která
teče přímo do jeho chalupy.
Zdeněk Vít:
- Poděkoval všem občanům, kteří pomáhali s přípravami a samostanou realizací oslav 120.
výročí založení SDH.
Jana Zelinková:
- Upozornila na nepřehlednost zatáčky v Dubině, kde je nutné vyřezat křoví.
Jana Hájková:
- Upozornila na cestu do Barchovin, zdevastovanou při svozu vytěženého dřeva.

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 6. 2012 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 10/60/2012 Přijetí dotace z POV na opravu místní komunikace na p.p.č. 1053/4 ve výši
103 000,- Kč /celkové náklady činí 216 000,- Kč/. Zároveň pověřuje starostu
podepsáním smlouvy. (7 ANO).
ZO 10/61/2012 Přijetí dotace od Min.ŽP ve výši 200 316,- Kč na výsadbu aleje navazující na
kaštanovou alej. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy
(5 ANO, 2 NE).
ZO 10/62/2012 Změnu provozovatele prodejny na firmu JIPA potraviny, s.r.o. Palackého 58,
Česká Skalice (7 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
- Zastupitelům: na příští zasedání připravit vlastní návrh na činnosti v r. 2013.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin
Příští zasedání se bude konat 18. 9. 2012 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

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

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena ……………………………..
Zelinková Jana ………………………………..

