Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 27. 2. 2018 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty a místostarosty
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
4. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018
5. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2019 a 2020
6. Majetkové záležitosti
7. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Zvara Michal

Návrhová komise na usnesení:

Souček Michal
Pich Jaroslav st.

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
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.
Místostarosta obce, pan Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti za poslední
období. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

ad 2) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění navrhovaného rozpočtu na
rok 2018. Návrh rozpočtu byl v podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na fyzické úřední
desce a zároveň na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu. Občané měli
možnost se písemně vyjádřit do 27. 2. 2018 do 12. hodin. Rozpočet je navrhován jako
schodkový, schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. K návrhu byly podány ze strany
zastupitelů připomínky a požadavky na některé změny - rozpočet byl celkem oproti návrhu
navýšen /příjmy i výdaje/ o 164 860,- Kč (příjmy 5 590 300,- Kč, výdaje 7 150 000,- Kč,
dofinancování 1 559 700,- Kč). Zastupitelé stanovili závaznými ukazateli objem paragrafů a
toto znění schválili jednomyslně.
ad 3) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění navrhovaného
„Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 a 2020“. Dokument byl zveřejněn na
fyzické i elektronické desce. Zastupitelé jej schválili.
ad 4) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění rozpočtů na rok 2018
příspěvkových organizací Mateřská škola Libňatov a Osvětová beseda Libňatov. Oba
dokumenty byly včas zveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce. Zastupitelé je
schválili.
ad 5) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění „Střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2019 a 2020“ příspěvkových organizací Mateřská škola Libňatov a
Osvětová beseda Libňatov. Oba dokumenty byly včas zveřejněny na fyzické i elektronické
úřední desce. Zastupitelé je schválili.
ad 6) Majetkové záležitosti:
Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění rozpočtového opatření 6/2017,
které bylo schváleno v souladu OZV 4/2017.
Firma ČEZ Distribuce a.s. navrhla obci uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene“ na p.p.č. 502/1 a 1127/1 v k.ú. Libňatov za jednorázový poplatek
3 000,- Kč. Zastupitelé uzavření této smlouvy schválili a pověřili starostu podepsáním
smlouvy.
Firma Vodohospodářské služby RT, s r.o. Lánov předložila rozpočet na provozování
vodovodu v naší obci na rok 2018.
Jaroslav Tomeš:
a) Seznámil přítomné s možností získání dotace z POV KHK na vestavbu v mateřské škole a
opravu povrchu MK 4b na p.p.č. 574/10 a 1127/1 v k.ú. Libňatov. Zastupitelé schválili podání
žádosti o dotaci na výše uvedené akce.
b) Seznámil přítomné s rozpočtovým určením daní ve vztahu k MŠ.
c) Přednesl cenovou kalkulaci projektu na vybudování parkoviště u OÚ.
d) Zahradní architektka nám předala podklady pro vypsání zakázky na obnovu parku u
prodejny. Předpokládané náklady na úpravu areálu, vysázení zeleně a nových dřevin činí cca
320 000,- Kč.

e) Upřesnil informaci o možnosti ukládání posečené trávy do obecního kontejneru.
f) Přednesl zprávu Policie ČR o veřejném pořádku za rok 2017.
g) Obec plánuje kácení dřevin nad koupalištěm a následný prodej vytěženého dřeva.
h) Návštěva Slovenska se uskuteční ve dnech 23. – 27. dubna 2018.

Bc. Jaroslav Pich:
- Informoval o výsledku schůzky v sídle firmy Transport Trutnov a seznámil s problémy,
které mohou nastat v oblasti tříděného odpadu. Zároveň přiblížil problematickou situaci
s odvozem odpadu na Bavlňáku.
- Znovu informoval o nápadu na vybudování mezigeneračního volnočasového hřiště u pošty.
- Letní kino proběhne v pátek 31. srpna 2018. Vyzval spolky o možnosti přípravy
doprovodného programu a i k obsluze stánků s občerstvením.
- Vyzval přítomné, aby si připravili nápady na uskutečnění tematického výletu ke 100. výročí
založení Československa.
- Poděkoval za příspěvky do Libňatovských novin. Od pátku 16. února by měly být ve
schránkách. Noviny roznášeli obecní zaměstnanci a pokud by někomu chyběly, je možné si je
vyzvednout na OÚ.
- Proběhla rekonstrukce části sklepa v KD. Byla provedena oprava podlahy a stěn a stropu.
- Bylo zažádáno na Úřadě práce o prodloužení smlouvy pro zaměstnance, kteří zde pracují na
veřejně prospěšných pracích. Současná smlouva končí v květnu.
- S ředitelem Okresního archivu v Trutnově Romanem Reilem bylo jednáno o možnosti
vytvoření souhrnné publikace o historii obce. Ze strany archivu není žádný problém, ale
publikace by byla finančně náročná a proto se zatím nebudou podnikat žádné kroky. Bude
záležet na novém zastupitelstvu, zda vydání publikace odsouhlasí.
- Jednal s p. Čermákem ohledně odkoupení cesty na Bavlňáku. Pan Čermák souhlasí a
proběhnou další jednání.
- Blíží se termín přerozdělení příspěvků na činnost pro místní spolky. Požádal zastupitele, aby
si rozmysleli objem prostředků pro jednotlivé spolky.
- Vzhledem ke skutečnosti, že na obci máme k dispozici z reklamních předmětů pouze
osušky, byly zadány do výroby nové lahve s medovinou. Přiobjednány byly i igelitové tašky
se znakem obce, jelikož původní již byly rozdány.

- Jiří Kubasa obci nabídl, že ze dvou kmenů, které zbyly po stromech u odbočky z hlavní
silnice směrem k MŠ, vytvoří motorovou pilou sochy. Podrobnosti budou dále projednávány.
- Začátkem měsíce října proběhnou volby do zastupitelstva obce. Je zatím dostatek času, ale
je třeba již nyní uvažovat o kandidatuře ze stran občanů. Na příštím zasedání bychom již měli
stanovit počet členů nového zastupitelstva.

Zdeněk Vít:
26. března se v kulturním domě opět uskuteční školení řidičů pro veřejnost.
Miloslav Hejna:
Upozornil na nutnou úpravu krajnice vozovky na dolní zastávce směrem nahoru, kde
se z autobusu vystupuje přímo do blátivého terénu.

24. zasedání zastupitelstva se bude konat 17. 4. 2018 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 2. 2018 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty své činnosti od posledního zasedání.
2/ Zprávu místostarosty za období od října 2017.
3/ Rozpočtové opatření 6/2017.
4/ Informace v bodech 7 b) až h).

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 23/195/2018 Rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet je schodkový (příjmy 5 590 300,Kč, výdaje 7 150 000,- Kč), schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů (1 559 700,- Kč).
Zastupitelé stanovují závaznými ukazateli objem paragrafů. /7 ANO/
ZO 23/196/2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 /7 ANO/.
ZO 23/197/2018 Příspěvkové organizaci Mateřská škola:
a/ rozpočet na rok 2018 /7 ANO/
b/ střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 /7 ANO/.
ZO 23/198/2018 Příspěvkové organizaci Osvětová beseda
a/ rozpočet na rok 2018 /7 ANO/
b/ střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 /7 ANO/.
ZO 23/199/2018 Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi
obcí a ČEZ distribuce na p.p.č. 502/1 a 1127/1 za jednorázový poplatek ve výši 3 000,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem /7 ANO/.

ZO 23/200/2018 Rozpočet na provoz vodovodu firmy Vodohospodářské služby R.T. s.r.o
Horní Lánov na rok 2018 /7 ANO/.
ZO 23/201/2018 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje „Zlepšení občanské vybavenosti v Libňatově“:
1. účel: na akci „Půdní vestavba v MŠ Libňatov“ /7 ANO/.
2. účel: na akci „Oprava povrchu místní komunikace MK 4b na p. p. č. 574/10 a 1127/1
v k .ú. Libňatov“ /7 ANO/.

Zastupitelstvo obce Libňatov pověřuje:
Místostarostu jednáním ohledně cesty na p. p. č. 1120 a p. Františkem Čermákem.

Schůze byla ukončena ve 21.05 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Ivo Teichman .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

