Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 02. 2013
od 19.00 hodin v místním pohostinství

Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Antoš Roman, Teichman Ivo
Program:

1) Zpráva starosty.
2) Návrh rozpočtu na rok 2013.
3) Návrh Stanov Svazku obcí Jestřebí hory.
4) 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
Ing. Kubasa Jiří

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Jindrová Milena

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.

ad 2/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla návrh rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu
byl včas a řádně zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce a z řady občanů k němu
nebyly dány žádné připomínky. Závaznými ukazateli je paragrafové členění. Rozpočet je
schvalován jako vyrovnaný.

ad 3) Starosta obce, pan Tomeš, přednesl znění změněných Stanov Svazku obcí
Jestřebí hory. Zastupitelé nemají k navrhovanému znění námitky.

ad 6)
Jaroslav Tomeš:
- Od 3.3. bude zrušen autobusový spoj ve 20.31 hod. z Úpice. Tento spoj není téměř vůbec
vytížený.
- Plánovaný dálniční přivaděč z D11 směrem na Náchod byl vyřazen z Územního plánu
vyššího územně samosprávního celku.
- Český včelařský svaz v Úpici žádá o příspěvek na svoji činnost ve výši 1 000,- Kč.
Zastupitelé poskytnutí tohoto příspěvku schválili.
- V Libňatovských novinách bude vytištěno upozornění na omezení používání zahradní
techniky o víkendech.
- Zmínil se o přípravě návštěvy partnerské obce Trhovište, předpokládaný termín je začátek
října.Výbory spolků seznámí své členy s tímto návrhem a do příštího zasedání nahlásí
předběžný počet zájemců.

Zdeněk Vít a Mgr. Jan Balcar, PhD.
- Mají námitky ke způsobu rozdělení příspěvků na činnost jednotlivých spolků.
Aleš Kosina:
Je nutné provést revizi nájemních smluv na pronájmy obecních pozemků.

Jana Zelinková:
- Upozornila, že i nadále je znemožněn přístup do kaštanové aleje, protože Zemědělská
společnost Svobodné a.s. Havlovice zničila přístupovou cestu. Je nutné žádat uvedení do
původního stavu!
- Opakovaně upozornila na nadměrný provoz přes osadu Svobodné. Bylo by vhodné najít
řešení, jak tento provoz omezit.

Mgr. Jan Balcar, PhD.
- Navrhuje zastupitelstvu, aby uvažovalo o zřízení funkce uvolněného starosty.

USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 26. 2. 2013 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 14/77/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet schvalují jako vyrovnaný (7 ANO).
ZO 14/78/2013 Změnu Stanov Svazku obcí Jestřebí hory (7 ANO).
ZO 14/79/2013 Rovnoměrné rozdělení příspěvků spolkům (5 ANO, 2 NE).
ZO 14/80/2013 Příspěvek Českému svazu včelařů Úpice ve výši 1 000,- Kč (5 ANO, 1 NE,
1 SE ZDRŽEL).
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin.
Příští zasedání se bude konat 9. 4. 2013 od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
………………………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie ……………………
Jindrová Milena ………………….

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

