Zápis
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 21. 2. 2017 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019
3. Schválení výsledků poptávkového řízení
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Rozpočet na rok 2017

Přítomni:

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

Omluveni:

Souček Michal, Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Marie Kuldová
Michal Zvara

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Kašpar
Jaroslav Pich st.

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva, 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) Starosta obce, pan Tomeš, seznámil přítomné se zněním střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2018 - 2019. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.

ad 3) Obec vyhlásila veřejnou soutěž na zakázku malého rozsahu: vybudování zázemí
pro libňatovské spolky v suterénu kulturního domu. Uzavírka nabídek byla 20. 2. 2017.
Určená komise předložila zastupitelstvu výsledek poptávkového řízení. Do soutěže se
přihlásili 2 uchazeči:
- Maratonstav a.s., Palackého 348, 542 32 Úpice, IČO: 00528862 – nabídková cena
151 566,70 bez DPH.
- Josef Pich, 542 37 Batňovice 32, IČO: 12970654 – nabídková cena 147 059,- Kč
bez DPH.
Zastupitelé schválili zadání akce f. Josef Pich, Batňovice.

ad 4)
- V souladu s „Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev“, kterou schválila vláda na svém jednání 28. listopadu 2016, byla
navržena, s platností od 1. 3. 2017, úprava měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům:
místostarosta
5 600,předseda výboru
580,člen zastupitelstva
400,- Zastupitelé tuto úpravu schválili.

- Obec zveřejnila úmysl odprodat p. p. č. 1053/21 o výměře 32 m2 (ostatní plocha) – zájem
projevila p. Helena Mádrová, Libňatov čp. 34. Dále p. p. č. 946 o výměře 135 m2 (zahrada), o
kterou projevili zájem manželé Věra a Jaroslav Tomešovi, bytem Libňatov čp. 90. Starosta
oznámil, že se k projednávání prodeje p.p. č. 946, z důvodu střetu zájmů, nebude
vyjadřovat. Bylo navrženo, aby kupující uhradil poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelé souhlasí s prodejem a schválili cenu 25,- Kč za 1 m2.
- Obec nabídla možnost samovýroby dřeva za jeho úklid na p.p.č. 1099/4, 864/1 a 864/2.
Záměr byl včas zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce. Zájem projevilo v dané lhůtě
7 zájemců:
Miroslav Dostál, Libňatov čp. 10, Jiří Klement, čp. 200, Aleš Kukrál E6, Josef Nývlt, čp. 114,
Ondřej Marek E8, Jan Pavel čp. 199, Martin Souček čp. 130.
Stromy vybrané k pokácení byly označeny a jednotlivým zájemcům pak budou určeny
konkrétní dřeviny, které budou moci pokácet. S každým zájemcem bude sepsána smlouva.
- Obec Libňatov (propachtovatel) uzavřela Smlouvu o zemědělském pachtu se Zemědělskou
společností Svobodné a.s. Havlovice (pachtýř) o propachtování p. p. č. 1082 v k.ú. Libňatov.

ad 5) Různé. Tomeš Jaroslav:
- Seznámil přítomné s rozpočtem Vodohospodářských služeb RT, Horní Lánov na provoz
vodovodu na rok 2017.
- Na základě usnesení z Výroční valné hromady SDH Libňatov, starosta obce jmenuje
a) pana Romana Antoše, bytem Libňatov čp. 189 velitelem jednotky SDH Libňatov
s účinností od 22. 2. 2017.
b) pana Michala Součka, bytem Libňatov čp. 4 zástupcem velitele jednotky SDH Libňatov
s účinností od 22. 2. 2017.
odvolává:
c) pana Petra Bejra, bytem Libňatov čp. 75 z funkce velitele jednotky SDH Libňatov ke dni
22. 2. 2017.
d) pana Romana Antoše, bytem Libňatov čp. 189 z funkce zástupce velitele jednotky SDH
Libňatov ke dni 22. 2. 2017.
- Hasiči Libňatov doručili na obec žádost na převedení dopravního automobilu z vyřazené
techniky MV ČR a na úpravu el. instalace ve zbrojnici. Bylo rozhodnuto podat žádost na
vyřazené dopravní vozidlo pro potřeby výjezdové jednotky.
- Firma Frolen Stárkov zaslala nabídku na výrobu reklamních ručníků nebo osušek.
Zastupitelé rozhodli objednat 250 ks osušek se znakem Libňatova a siluetou zvoničky.
- Spolek Lungta Praha požádal o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“, která se koná 10. března 2017. Zastupitelé vyvěšení vlajky neschválili.
- Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 25. března 2017.
- Jednání s p. Semerádem o možnosti vybudování přístupové cesty ke zvonici proběhne
začátkem dubna.
- Upozornil předsedy a starosty jednotlivých spolků a organizací , že žádosti o finanční
příspěvek na činnost je nutné na obec doručit, na předepsaném formuláři, do 27. března 2017.
ad 6/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění navrhovaného rozpočtu na
rok 2017. Návrh rozpočtu byl v podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na fyzické úřední
desce a zároveň na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu. Je navrhován
jako schodkový, schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. K návrhu byly podány
připomínky a požadavky na některé změny. Rozpočet byl celkem navýšen /příjmy i výdaje/ o
50 000,- Kč. Zastupitelé stanovili závaznými ukazateli objem paragrafů a toto znění schválili
jednomyslně.
17. zasedání zastupitelstva se bude konat 11 . dubna 2017 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 21. 2. 2017 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.
2/ Uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu na p.p.č. 1082 v k.ú. Libňatov mezí Obcí
Libňatov a Zemědělskou společností Svobodné a.s. Havlovice.
3/
a) Jmenování pana Romana Antoše, bytem Libňatov čp. 189 velitelem jednotky SDH
Libňatov s účinností od 22. 2. 2017.
b) Jmenování pana Michala Součka, bytem Libňatov čp. 4 zástupcem velitele jednotky SDH
Libňatov s účinností od 22. 2. 2017.
c) Odvolání p. Petra Bejra, bytem Libňatov čp. 75 z funkce velitele jednotky SDH Libňatov
ke dni 22. 2. 2017.
d) Odvolání pana Romana Antoše, bytem Libňatov čp. 189 z funkce zástupce velitele
jednotky SDH Libňatov ke dni 22. 2. 2017.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 16/129/2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2019 (6 ANO).
ZO 16/130/2017 Výsledek poptávkového řízení na vybudování zázemí pro libňatovské
spolky v suterénu kulturního domu a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy s vítěznou
firmou Josef Pich, 542 37 Batňovice 32, IČO: 12970654 (6 ANO).
ZO 16/131/2017 Prodej p. p. č. 1053/21 o výměře 32 m2 p. Heleně Mádrové, bytem
Libňatov čp. 34. Kupující uhradí poplatky, spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy (6 ANO).
ZO 16/132/2017 Prodej p. p. č. 946 o výměře 135 m2 manželům Věře a Jaroslavu
Tomešovým, bytem Libňatov čp. 90. Kupující uhradí poplatky, spojené s vkladem do
katastru nemovitostí. Pověřuje starostu sepsáním smlouvy (5 ANO, 1 se zdržel).

ZO 16/133/2017 Cenu 25,- Kč/1 m2 za prodávané p.p.č. 946 a 1053/21 (5 ANO, 1 proti).
ZO 16/134/2017 Rozdělení dřevin, určených ke kácení, zájemcům a pověřuje starostu
sepsáním smlouvy s jednotlivými zájemci (6 ANO).
ZO 16/135/2017 Úpravu měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 3. 2017
v následující výši: místostarosta 5 600,- Kč, předsedové výborů 580,- Kč, ostatní členové
400,- Kč (5 ANO, 1 se zdržel).
ZO 16/136/2017 Podat žádost na převod dopravního automobilu z vyřazené techniky MV ČR
pro výjezdovou jednotku SDH Libňatov (6 ANO).
ZO 16/137/2017 Zadání výroby 250 ks reklamních osušek firmě Frolen Stárkov a pověřuje
starostu sepsáním smlouvy (6 ANO).
ZO 16/138/2017 Zadání výroby 5 ks venkovních odpadkových košů a pověřuje starostu
sepsáním smlouvy s f. Zdeněk Vít, Libňatov čp. 59 (6 ANO).
ZO 16/139/2017 Návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je schvalován jako schodkový,
schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. Zastupitelé stanoví závaznými ukazateli objem
paragrafů (6 ANO).

Schůze byla ukončena ve 20.25 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar .……………………
Jaroslav Pich st. …………………….

