Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 12. 12. 2017 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Změna územního plánu č. 1
3. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2018
4. Rozpočtové opatření č. 5/2017
5. Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018
6. Jmenování inventarizačních komisí
7. Majetkové záležitosti
8. Různé
9. Promítání dokumentu o V. Pokorném

Přítomni:

Kuldová Marie, Bc. Pich Jaroslav, Pich Jaroslav, Souček Michal, Teichman
Ivo, Tomeš Jaroslav, Zvara Michal

Omluveni:

Kašpar Pavel

Návrhová komise na usnesení:

Souček Michal
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
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/ Na obec byly doručeny podklady k navrhované změně Územního plánu obce
Libňatov. Občané měli možnost v zákonné lhůtě podat své návrhy a připomínky.
Došlo k následujícím změnám, které byly do návrhu zapracovány:

- vyjmutí ploch č. Z5 a Z6 ze zastavitelného území a jejich navrácení zpět do
zemědělské plochy
- zařazení ploch Z1/1, P1/1 a P1/2 do zastavitelného území
- zařazení p. p. č. 242/2 a 242/3 do kategorie občanská vybavenost
- změna zařazení p. p. č. 859/4 z kategorie lesní pozemek do kategorie sportoviště
- zrušení navrhovaného přivaděče k rychlostní komunikaci R11 směrem od Červeného
Kostelce bez náhrady
- nebylo vyhověno žádosti o zařazení p. p. č. 773 do zastavitelného území.
ad 3) Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce na r. 2018 bude schválen až v únoru
2018, je nutné, aby obec (až do schválení rozpočtu) hospodařila podle rozpočtového
provizoria. Jedná se o nejnutnější známé příjmy a výdaje, včetně určení maximálně možného
objemu výdajů, které budou uskutečněny před schválením rozpočtu. Zastupitelé rozpočtové
provizorium schválili.

ad 4/ Účetní obce, paní Stanislava Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření
č. 5/2017. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.

ad 5) Plán hlavních investičních a neinvestičních akcí na rok 2018.
Na rok 2018 jsou navrženy na zařazení do plánu následující akce:
a) Oprava poškozeného úseku místní komunikace MK 3a v délce 775 m z Libňatova do
Svobodného. Na tuto akci bude požádáno o dotaci z dotačního fondu Ministerstva pro místní
rozvoj.
b) Oprava poškozeného povrchu části místní komunikace MK 4b v délce 135 m a požádat
o dotaci z POV KHK..
c) Parková úprava prostoru v okolí prodejny.
d) Oprava poškozeného křížku na p. p. č. 1142/2. V případě vhodného programu podat žádost
o dotaci.
e) Vestavba třídy v MŠ – v případě vhodného dotačního programu.
f) Zázemí na tenisovém kurtu.
g) Pořízení dopravního automobilu pro požární jednotku – požádat o dotaci.
f) Cestu ke zvonici.

ad 6) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval složení inventarizační komisí pro

provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek k rozhodnému dni 31. 12. 2017. Inventarizace bude prováděna
od 2. 1. do 25. 1. 2018.

Hlavní inventarizační komise:

předseda:
členové :

Souček Michal
Kuldová Marie
Tomeš Jaroslav

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
členové:

Teichman Ivo
Borůvka Pavel
Vít Zdeněk

Kulturní zařízení:

předseda:
členové:

Bc. Jaroslav Pich
Kosina Aleš
Jirásek Miloslav

Mateřská škola:

předseda:
členové:

Zvara Michal
Pichová Iva
Geréczová Blanka

Obecní úřad, prodejna,
kadeřnictví, byt

předseda:
členové:

Pich Jaroslav st.
Kašpar Pavel
Šévlová Stanislava

7) Majetkové záležitosti.
- Pan Tomeš podal informaci o cestě ke zvonici. Majitel dotčených pozemkových parcel se
vyjádřil k návrhu dělení a bude s ním vedeno další jednání.
- ČEZ předložil návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí“ na zřízení věcného břemene na p. p. č.
291/1 a p. p. č. 299 z důvodu uložení kabelu elektrického vedení k připojení p. p. č. 289/10 ke
zdroji el. energie. Za zřízení věcného břemene a tím omezení vlastnického práva navrhuje
finanční kompenzaci 1 000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s uzavřením této smlouvy.
- P. Vlasta Pokorná nabídla obci jako dar křížek u místní komunikace č. MK 3a, stojící na
p.p.č. 1142/2, který zde, podle jejího čestného prohlášení, postavili a léta udržovali s bývalým
manželem Vilémem. Křížek je značně poškozen vichřicí 11. 8. 2017. Oprava by dle cenové
nabídky restaurátora přišla na cca 30 000,- Kč. Zastupitelé tento křížek jako dar přijali a
rozhodli následně provést jeho opravu.

8) Různé:
Jaroslav Tomeš
a) Starosta obce, Jaroslav Tomeš, navrhl uzavřít novou smlouvu na údržbu komunikací
v zimním období s p. Jiřím Zelinkou (nástupnická firma Fr. Zelinky) za stejných finančních
podmínek: 500,- Kč/hod. bez DPH a v případě posypových prací 1 300,- Kč/t posypového
materiálu bez DPH.

b) Obec Malé Svatoňovice požádala o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na
realizaci výstavby nové rozhledny „Žaltman“. Zastupitelé zatím nedoporučili poskytnout
tento finanční příspěvek.
c) Spolek Chalupění Batňovice požádal o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč k provozu
Muzea Chalupění v Radči u Úpice. Zastupitelé zatím nedoporučili poskytnout tento finanční
příspěvek.
d) Český rybářský svaz Havlovice nad Úpou podal žádost o finanční podporu ve výši 10 000,Kč na výměnu oken a dveří hospodářské budovy. Zastupitelé zatím nedoporučili poskytnout
tento finanční příspěvek.
e) S platností od 1. 1. 2018 je možnost navýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva za
výkon funkce člena zastupitelstva. Odměny byly zvyšovány od 1. 3. 2017 usnesením ZO
16/135/2017 a z tohoto důvodu jejich výše zůstane stejná i pro rok 2018.
f) Manželé Jiráskovi, bytem Libňatov čp. 193 podali žádost o vytvoření zpevněného místa pro
otáčení vozidel na konci asfaltové cesty na p. p. č. 1103/5. Zastupitelé tuto záležitost
projednali a navrhují vstoupit v další jednání.
g) Firma DARUMA spol. s r.o. Plzeň nabídla naší obci prezentaci na multimediální
informační a orientační tabuli v Náchodě. Zastupitelé tuto nabídku vyhodnotili pro naši obec
jako bezpředmětnou.
h) Firma ENRETA s. r. o. nabízejí zdarma uložení přebytečné výkopové zeminy, kterou je
možné použít na terénní úpravy. Zastupitelé zvážili přijetí této nabídky a pověřili
místostarostu projednáním dalších podrobností.
i) Úřad práce Trutnov nabízí možnost zřízení veřejné služby v obci. Jedná se o klienty,
pobírající dávky hmotné nouze.
j) Na obec byla doručena informace o možné účasti v soutěži „Vesnice roku“ a soutěži „Zlatý
erb“- o nejlepší www. stránky.
k) V obci právě probíhá rozšíření veřejného osvětlení, které provádí provozovatel – firma
Štěpánský&Fišer Trutnov. Světlo u OÚ je namontováno, v současné době dochází ve
spolupráci s fi. Zelinka k postavení sloupů a položení kabelového vedení pro další 2 světelné
body. Světla budou následně namontována.

l) Firma JAS AIR CZ spol. s r. o., Letiště Hosín nabízí letecké snímkování. Poslední letecké
snímkování proběhlo v roce 2010. Velký snímek je umístěn v kanceláři OÚ. Zastupitelé tuto
nabídku zatím odložili.
m) Po celý měsíc leden 2018 bude starosta obce čerpat řádnou dovolenou. Pověřuje
místostarostu p. Bc. Jaroslava Picha po celou dobu nepřítomnosti vedením obce se všemi
právy, povinnostmi i nároky.
- Domov pro seniory Pilníkov požádal o poskytnutí peněžitého daru. Vzhledem, že v domově
je umístěna naše nejstarší občanka p. Jarmila Písaříková, navrhuje přispět částkou 1 500,- Kč.
Zastupitelé tento příspěvek schválili.
Na závěr dnešního zasedání bude promítnut dokument o p. Vilému Pokorném, který natočil
p. Jiří Středa a naše obec se na něm finančně podílela.

Bc. Jaroslav Pich
n) Začátkem příštího roku opět vyjdou Libňatovské noviny. Příspěvky do novin lze zasílat
nejpozději do 8. ledna 2018.
- Podal informaci o možnosti vybudovat víceúčelový areál u pošty, případně vykoupení p. p.
č. 19 a 20. Zastupitelé o této možné variantě budou následně jednat.
- Seznámil přítomné s připravovanými kulturními akcemi v roce 2018. Občané dostanou do
schránek leták se seznamem všech akcí.
- Zvažuje možnost vykoupení pozemkových parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů.

23. zasedání zastupitelstva se bude konat 27. 2. 2018 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 12. 12. 2017 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty své činnosti od posledního zasedání.
2/ Jmenování inventarizačních komisí.
3/ Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku obce Malé Svatoňovice, Spolku Chalupění a
Českého rybářského svazu Havlovice – zatím je zastupitelstvo nedoporučilo.
4/ Informace v bodu 8 b) až n).

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:

USNESENÍ č. ZO 22/185/2017
Zastupitelstva obce Libňatov

o vydání Změny č. 1 územního plánu Libňatov při zasedání konaném dne 12. 12. 2017.

Zastupitelstvo obce Libňatov po projednání návrhu Změny č. 1
předloženého odborem rozvoje města Městského úřadu v Trutnově

I.

územního plánu Libňatov

ověřuje

soulad Změny č. 1 územního plánu Libňatov s Politikou územního rozvoje České republiky a
s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Změny č. 1 územního
plánu Libňatov, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Libňatov neshledalo žádný rozpor.

II.

souhlasí

s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 územního plánu Libňatov.

III.

vydává

podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 1 územní plánu Libňatov. (7 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 22/186/2017 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2018 (7 ANO)
ZO 22/187/2017 Rozpočtové opatření 5/2017 (7 ANO).
ZO 22/188/2017 Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018 /7 ANO/.
ZO 22/189/2017 Podat žádost o dotaci na místní komunikaci MK 3a a MK 4b /7 ANO/.
ZO 22/190/2017 Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí“ mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Libňatov ke zřízení věcného břemene a k provedení stavby na p.p.č. 291/1 a 299 v k.ú.
Libňatov /7 ANO/.
ZO 22/191/2017 Přijetí daru – křížku na p.p.č. 1142/2 od paní Vlasty Pokorné, bytem
Libňatov čp. 169 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy /7 ANO/.
ZO 22/192/2017
Zadání opravy poškozeného křížku
kamenosochařství Horní Žďár čp. 46, bytem Hajnice /7 ANO/.

p. Otomaru Malému –

ZO 22/193/2017 Uzavření dohody č. 1/2017 s p. Jiřím Zelinkou, bytem Havlovice čp. 347
na údržbu komunikací v zimním období 2017 – 2018 /7 ANO/.
ZO 22/194/2017 Poskytnutí finančního daru ve výši 1 500,- Kč Domovu seniorů Pilníkov,
kde žije naše nejstarší občanka p. Jarmila Písaříková /7 ANO/.

Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Michal Zvara .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

