Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 1/2015
3. Projednání a schválení výsledků poptávkových řízení na inv. akce obce
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

Kašpar Pavel, Kuldová Marie, Bc. Pich Jaroslav, Pich Jaroslav, Pichová
Marie, Tomeš Jaroslav, Zvara Michal

Omluveni:

Souček Michal, Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Kašpar Pavel
Bc. Pich Jaroslav

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Pich Jaroslav st.

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.
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) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 1/2015.
Zastupitelé změnu rozpočtu jednomyslně schválili.

ad 3)
Od minulého zasedání byla vyhlášena 2 poptávková řízení na dodávky
stavebních prací.

„Oprava zatrubení místní vodoteče v Libňatově“

1.

Nabídka byla včas a řádně zveřejněna a ve stanoveném termínu obec obdržela 6
cenových nabídek. Hodnotitelská komise provedla hodnocení s následujícím
výsledkem.
Pořadí nabídek
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1

ŠPELDA, s r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice

320 622,50 Kč

2

ZVČ s r.o., Bratří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové

328 812,- Kč

3

František Zelinka, Libňatov čp. 102, 542 32 p. Úpice

335 070,- Kč

4

KVIS Pardubice a.s., Zelená louka, Rosice 151,533 53
Pardubice

349 730,- Kč

5

STRABAG a.s., Kladská 1 082, 500 03 Hradec Králové

356 205,- Kč

6

B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec

497 844,10 Kč

Komise navrhla uzavřít s firmou ŠPELDA Česká Skalice smlouvu o dílo. Zastupitelé návrh
komise schválili.

2. „Výstavba protipovodňové stěny, úprava terénu a povrchu hřiště u mateřské
školy v Libňatově“
Nabídka byla včas a řádně zveřejněna a ve stanoveném termínu obec obdržela 3
cenové nabídky. Hodnotitelská komise provedla hodnocení s následujícím výsledkem.

Pořadí nabídek
Pořadí

1

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

František Zelinka, Libňatov čp. 102, 542 32 p. Úpice
STRABAG a.s. Ostrava, Kladská 1 082,

2
3

500 03 Hradec Králové
B plus P s r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec

Nabídková cena
v Kč bez DPH

240 091,- Kč
247 997,- Kč
305 027,- Kč

Komise navrhla uzavřít s firmou Zelinka, Libňatov čp. 102 smlouvu o dílo. Zastupitelé návrh
komise schválili.

ad 4)
Obec oznámila úmysl pronajmout část p. p. č. 54/2 v katastrálním území Libňatov. Úmysl byl
včas a řádně zveřejněn na fyzické úřední desce i úřední desce s možností dálkového přístupu.
O pronájem projevil zájem pan Petr Bejr ml. bytem Libňatov čp. 75. Zastupitelé schválili
pronájem celé parcely s nájmem 2,- Kč/ m2 na rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
pěti let.
Jaroslav Tomeš
- Dne 27. 5. 2015 začala být Katastrálním úřadem v Trutnově projednávána změna majitelů 2.
části prodaných parcel na Bavlňáku. Jednotlivé parcely jsou označeny plombou a za 20 dní
budou převedeny na nové majitele.
- Byla podána Žádost na KÚ KHK o dotaci na nákup štěpkovače. Komise zatím nezasedala.
- Na minulém zasedání byla schválena podpora folklorního festivalu na Hořičkách a zúčastnit
se soutěže „O starostovu vařečku“. Je nutné stanovit 4 členné družstvo.
- MAS KJH, v rámci servisních služeb obcím, zahájila práce na vypracování dokumentu
„Strategie rozvoje obce na odbobí do roku 2020“. Pro naši obec z toho zatím vyplývá zajistit
distribuci dotazníků na průzkum názorů občanů na fungování obce. Dotazníky občané mohou
odevzdávat do 15. 6. na OÚ.

- Vyčištění a oprava protipožární nádrže u Tomkových a u pošty bylo projednáno
s projektantem. Pouhé odbahnění nic neřeší, kompletní oprava by dosáhla 2,9 mil. korun.
Z tohoto důvodu se tato akce zatím realizovat nebude. Zastupitelstvo navrhuje oslovit ještě
některé další projektanty.
- Vzhledem k velkému počtu přijatých předškolních dětí v mateřské škole, by bylo vhodné
upravit prostory v podkroví. Byl požádán projektant o zpracování návrhu.
- Jednal s p. Milanem Horákem o možnosti odkoupení cesty p. p. č. 1113/3 a 1030/4. Pan
Horák v žádném případě tuto cestu neprodá.

Bc. Jaroslav Pich
- Obec má již zpracovaný návrh vlastního stolního kalendáře pro rok 2016. O možnosti
zakoupení budou občané včas informováni.

Zdeněk Vít
- 14. 6. se uskuteční dětský den, který letos pořádají hasiči.
- Upozornil na neřešitelnou situaci ohledně cesty k čp. 59.
Miroslav Dostál
- Upozornil na finty podvodníků, kteří po domech nabízejí zboží. Tvrdí, že si jej občané
objednali a chtějí zboží zaplatit. Vyzývá především starší občany k obezřetnosti.
6. zasedání zastupitelstva se bude konat 1. září 2015 od 19.30 hodin

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 5/49/2015 Rozpočtové opatření č. 1/2015 (7 ANO).
ZO 5/50/2015 Výsledek poptávkového řízení - „Oprava zatrubení místní vodoteče
v Libňatově“ – zadat firmě ŠPELDA s.r.o. Česká Skalice ( 7 ANO).
ZO 5/51/2015 Výsledek poptávkového řízení „ Výstavba protipovodňové stěny, úprava
terénu a povrchu hřiště u mateřské školy v Libňatově“ – zadat firmě František Zelinka,
Libňatov 102 (7 ANO).
ZO 5/52/2015 Pronájem parcely p.p.č. 54/2 o výměře 90 m2 panu Petru Bejrovi ml, bytem
Libňatov čp. 75 za cenu 2 Kč/1 m2 za rok, na dobu pěti let (7 ANO).

Schůze byla ukončena ve 20.50 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Marie Pichová
Jaroslav Pich st.

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

