Zápis
ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16. 9. 2014
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) Rozpočtové opatření 2/2014.
3) Majetkové záležitosti.
4) Různé.
5) Představení kandidátů nového zastupitelstva obce.

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:

Jindrová Milena
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
Ing. Kubasa Jiří

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/ Starosta obce, p. Tomeš, seznámil zastupitele se změnou rozpočtu
v rozpočtovém opatření č. 2/2014, která bude provedena v měsíci září.

ad 3/ Majetkové záležitosti.
- Starosta obce zajistil likvidaci vozidla Avia. Vozidlo bylo dne 28.8.2014 předáno odborné
firmě k ekologické likvidaci a bylo trvale vyřazeno z provozu.
- Úmyslem obce bylo odkoupení části st.p.č. 30/1, na které je septik u kulturního domu. /cca
18 m2/, který je ve vlastnictví obce. Vlastník pozemku, p. Gabrielová, s prodejem nesouhlasí
a navrhuje zřízení věcného břemene „Služebnost na inženýrské sítě“ ve prospěch obce.
-P. Gabrielová požádala obec o umožnění napojení odpadní kanalizace z domu č.p. 31
k obecnímu septiku na st.p.č. 30/1. Zastupitelstvo s připojením souhlasí za předpokladu, že
připojení bude ošetřeno smlouvou a majitel domu č.p. 31 se bude finančně podílet na odvozu
a likvidaci odpadních vod.
- Rozdělení p.p.č. 289/1 - geometrický plán je zpracován, včetně označení a výměrou nově
vzniklých parcel. Obec již může nově vzniklé parcely nabídnout k prodeji. Zastupitelé
souhlasí s prodejem, cena bude stanovena na příští schůzi. Úmysl prodeje je nutné vyvěsit na
úřední desce.
- Při rekonstrukci kulturního domu byl stávající elektrický ohřívač vody nahrazen novým na
solární ohřev. Tento původní ohřívač (objem 80 l, r.v. 2010, Dražice) bude nabídnut k prodeji
za cenu 500,- Kč. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

ad 4/ Různé
Tomeš Jaroslav:
- Již delší dobu bylo projednáváno omezení průjezdu přes osadu Svobodné. O vydání
souhlasu s omezením byl požádán MěÚ Úpice a OÚ Havlovice. Zastupitelstva uvedených
obcí tento záměr projednala na svých zasedáních obce a navrhované omezení průjezdu
zamítla.
- Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČŘ se konají ve dnech 10. a 11. října
2014. Z důvodu rekonstrukce budovy OÚ bude volební místnost umístěna v zasedací
místnosti kulturního domu.
- Návštěva partnerské obce Trhoviště se uskuteční v termínu 25. a 28. 10. 2014. Spolky
nahlásí počty zájemců do 30. 9. 2014.

- Český zahrádkářský svaz Libňatov požádal o možnost umístění sídla spolku na adrese
Libňatov čp. 148. Zastupitelé souhlasí.
- Kontejnery na plasty jsou odváženy každý pátek do 8 hodin. Upozornil na nevhodně
pohozené pytle ( plné plastů) před mnohdy poloprázdné kontejnery! Žádá občany, aby plasty
vhazovali do kontejnerů. Rozměrnější plastový odpad, který neprojde otvorem kontejneru ( ne
plné plastové pytle ) doporučuje před kontejnery umísťovat ve čtvrtek před odvozem.
- Kontejner na použité oděvy, obuv a hračky je umístěn ve střední části obce. Vyvážen je
v intervalech 7 - 10 dní.
- Na 29. září od 18.00 hodin je plánován úklid kulturního domu. Žádá zástupce spolků o
pomoc při úklidu.
- Přečetl poděkování pana Miloše Rosy, které bylo doručeno na OÚ. Děkuje tímto obci i firmě
Zelinka za velmi kvalitní provedení výstavby opěrné zdi a zpevnění cesty u jeho pozemku.
- Český červený kříž v Libňatově má problémy s poskytnutým finančním příspěvkem na
činnost od obce. Dle vyjádření jejich nadřízeného orgánu by smlouva na poskytnutí
finančního příspěvku měla být uzavřena mezi poskytovatelem a Okresní organizací ČČK,
která by potom celý příspěvek předala MS ČČK v Libňatově. Zastupitelé s tímto postupem
nesouhlasí a ukládají starostovi prověřit jiné možnosti poskytnutí finanční pomoci této
organizaci.

ad 5)
Do voleb do Zastupielstva obce Libňatov kandiduje celkem 15 kandidátů. Každý z nich se
přítomným zastupitelům i hostům představil a v krátkosti seznámil, jakou má představu o své
činnosti v zastupitelstvu v případě zvolení.

USNESENÍ
ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Ekologickou likvidaci vozidla AVIA NAA

- vyřazeno z provozu k 28.8.2014

.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 23/136/2014 Rozpočtové opatření č. 2/2014 (8 ANO).
ZO 23/137/2014 Připojení kanalizace od č.p. 31 na obecní septik ( 8 ANO).
ZO 23/138/2014 Prodej pozemků na p.p.č. 289/1; 289/4; 289/5; 289/6; 289/7; 289/8; 289/9;
289/10; 289/12; 289/13; 288/1; 288/3; 288/4 na Bavlňáku (8 ANO).
ZO 23/139/2014 Odprodej elektrického ohřívače vody z pohostinství o objemu 80 l, za cenu
500,- Kč (8 ANO).
ZO 23/140/2014 Umístění sídla Českého zahrádkářského svazu Libňatov na adrese čp. 148
/budova obecního úřadu/ (8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
starostovi:

- připravit návrh smlouvy na připojení kanalizace z č.p.31 (p.Gabrielová) na
obecní septik
- vypracovat žádost na zřízení věcného břemene „Služebnost na inženýrské
sítě“ na st.p.č.30/1 ve prospěch obce
- zveřejnit na úřední desce OÚ záměr prodeje pozemků a prodeje elektrického
ohřívače vody.
- prověřit možnosti přímého poskytnutí finančního příspěvku MO Českého
červeného kříže v Libňatově

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.

Příští zasedání se bude konat v 7. října od 19.00 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ……………..

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

Ověřovatelé zápisu: Ivo Teichman
Ing. Jiří Kubasa

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

……………………
…………………….

