Zápis
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 12. 9. 2017 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 3/2017
3. Stanovení školských obvodů
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

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

Omluven:

Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Souček Michal
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Pich Jaroslav st.
Kuldová Marie

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

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, paní Stanislava Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č.
3/2017. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.
ad 3) Usnesením č. 18/153/2017 bylo rozhodnuto požádat Město Úpici o zřízení
společného školského obvodu pro žáky základních škol. Město Úpice naší žádost projednalo a
poslalo návrh smlouvy, kterou zastupitelé jednohlasně schválili.

4) Majetkové záležitosti.
Oprava stropu v pohostinství:
- byli osloveni 3 dodavatelé na instalaci sádrokartonového stropu, kteří předložili cenové
nabídky: Jaroslav Maršík 32 960,- Kč, Karel Píša 33 050,- Kč, Rostislav Erben 43 100,- Kč.
K uvedeným částkám bude ještě připočtena částka cca 30 000,- Kč za úpravu elektrické
instalace, včetně výměny svítidel na chodbě. Celková částka by neměla překročit 80 tis. vč.
DPH. Oprava byla zadána firmě p. Jaroslava Maršíka, bytem Úpice. Začátek realizace akce
byl stanoven na 2. října 2017.
Vypracování projektové dokumentace na půdní vestavbu v MŠ pro stavební řízení:
- nabídku předložily firmy: ORGATEX Náchod 169 255,- Kč vč. DPH, INS Atelier
Náchod 180 632,- Kč vč. DPH a Proxion Náchod 181 471,- Kč vč. DPH. Kompletní
dokumentace je předána na stavební odbor MěÚ Úpice. Dokumentaci vypracovala firma
ORGATEX Náchod.
Bylo provedeno zaměření mostku u č.p. 75 a požádáno o předložení nabídek na zpracování
projektové dokumentace.
Pan Jan Balcar, bytem Libňatov čp. 152, požádal o pronájem p. p. č. 175/1 o výměře 380 m2
(ostatní plocha), kterou chce využít k chovu drůbeže a uložení palivového dřeva. Zastupitelé
rozhodli pozemek pronajmout, pověřují starostu zveřejněním záměru na úřední desce. Na
příštím zasedání bude rozhodnuto o nájemci a ceně za pronájem.
Dne 11. 8. 2017 naší obec postihla vichřice, která značně zdevastovala obecní stromy. Dřevo,
vzniklé při této vichřici, bude nabídnuto k prodeji. Cena byla navrhnuta z vyřezaných větví:
tvrdé dřevo 200,- Kč/1 m3, měkké dřevo 150,- Kč/ 1 m3. Dřevo (vzniklé samovýrobou, včetně
úklidu větví) 100,- Kč/1 m3. Zastupitelé tento návrh schválili.
Podle ÚDHPS nesmí strany, které kandidují do voleb, propagační plakáty vylepovat zdarma.
Bylo navrženo a schváleno vybírat pouze symbolický poplatek za 1 plakát a jednu plakátovací
plochu ve výši 5,- Kč.
5) Různé:
Jaroslav Tomeš
- Podal informaci o možném problému s odbytem plastů, jejichž svoz v současné době
zajišťují Technické služby Úpice. Odběratel provádí další podrobné třídění a plasty, které
není schopen zpracovat, bude ukládat na skládku jako komunální odpad a bude účtovat
1 500,- Kč za tunu.
P. Tomeš navrhl ponechat do konce září tento stav a pokud opravdu dojde k takovému
účtování, ukončit spolupráci s TS Úpice a uzavřít smlouvu na svoz plastů s jinou svozovou
firmou.

- Bylo jednáno s p. Semerádem a p. Hlubučkovou o možnosti vybudování cesty ke zvonici.
Byla podána žádost na zpracování geometrického plánu pro potřeby rozdělení a sloučení
dotčených parcel.
- Oprava cesty k čp. 52 (Kubasovi) naráží na problém, že pozemky v sousedství, do kterých
cesta zasahuje, jsou ve vlastnictví soukromých osob. S majiteli zatím vyhovující dohoda není
možná. Další schůzka je předběžně dohodnutá na 28. -30. září. V případě, že k dohodě
nedojde, bude nutné přistoupit k jinému řešení, tj. vybudování cesty v pozemcích podle
vytýčení, nebo vybudovat pouze část komunikace. Z tohoto důvodu dochází ke značnému
zdržení a oprava povrchu v letošním roce se stává nereálnou.
- V současné době je prováděna digitalizace katastru a je prováděna opět formou doměřování
parcel do stávající katastrální mapy na základě bodů získaných při novém zaměřování.
- Společnost TextilEco a.s., která v obci zajišťuje sběr a odvoz použitého nepotřebného
textilu, změnila sídlo. Původní adresa Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky se
mění na novou adresu: Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Bc. Jaroslav Pich
Poděkoval veřejnosti za pomoc při likvidaci popadaných stromů a větví
bouřkovém komplexu derecho.

21. zasedání zastupitelstva se bude konat 24. 10. 2017 od 19.00 hodin

po

USNESENÍ
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 12. 9. 2017 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.
2/ Informaci o rekonstrukci mostku u Bejrových.
3/ Výsledek poptávky na dodavatele projektové dokumentace na půdní vestavbu v mateřské
škole a proplacení faktury firmě ORGATEX Náchod.
4/ Informaci o sběru plastového odpadu.
5/ Informaci o připravovaném zpřístupnění zvonice.
6/ Informace uvedené k bodu 5 zápisu.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 20/163/2017 Rozpočtové opatření 3/2017 (7 ANO).
ZO 20/164/2017 Znění dohody mezi Městem Úpice a naší obcí o zřízení společného
školského obvodu pro žáky základních škol a pověřuje starostu jejím podpisem /7 ANO/.
ZO 20/165/2017 Zadání opravy stropu včetně elektroinstalace v pohostinství p. Jaroslavu
Maršíkovi, bytem Úpice, Jiskrova 225, IČO 68506538 /7 ANO/.
ZO 20/166/2017 Záměr obce pronajmout p.p.č. 175/1 a ukládá starostovi zveřejnit záměr
na úřední desce /7 ANO/.
ZO 20/167/2017 Prodej palivového dřeva (vzniklého poškozením obecních porostů vichřicí
11.8.) – tvrdé dřevo 200,- Kč/1 m3, měkké dřevo 150,- Kč/ 1 m3 a dřevo vzniklé
samovýrobou 100,- Kč/1 m3 /7 ANO/.
ZO 20/168/2017 Poplatek ve výši 5,- Kč za jeden plakát a plakátovací plochu pro vyvěšení
plakátů politických stran a hnutí, kandidujících do PS PČR ve volbách 20. a 21. 10. 2017.
/5 ANO, 2 proti/.
Schůze byla ukončena ve 20.15 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

