Zápis
ze 26. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 24. 7. 2018 od 19. 30 hodin
na obecním úřadě.
Program:

1. Zpráva starosty.
2. Projednání výsledků poptávkového řízení.
3. Různé.

Přítomni:

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

Omluveni:

Kašpar Pavel

Návrhová komise na usnesení:

Bc. Jaroslav Pich
Jaroslav Pich st.

Ověřovatelé zápisu:

Kuldová Marie
Zvara Michal

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) Obec vyhlásila poptávkové řízení na akci „Libňatov – dopravní automobil pro
potřeby JPO SDH Libňatov“. V souladu se směrnicí č. VS-2/2017 byly písemně vyzváni tři
dodavatelé k předložení cenových nabídek. Dále byla výzva zveřejněna na www. stránkách
obce, umožňující dálkový přístup. Nabídku předložila pouze firma Auto Trutnov s r.o.,
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov. Zakázka byla této firmě zadána.

ad 3)
Jaroslav Tomeš:
- Zástupce pojišťovny Kooperativa nabídl sepsání dodatku ke stávající smlouvě o pojištění
obecního majetku, kde bude změněna hodnota budov, ale celková výše pojistného bude
cenově výhodnější.
- Firma ČEZ Distribuce a.s. zaslala smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti na
knn pro rodinné domy: na p.p. č. 341/1 – p. Antošová, p.p. č.289/4 - Madarász a p.p. č.
289/10 – p. Macháčková (chata). Zároveň pověřuje starostu podepsáním smluv /7 ANO/.
- Na SOJH byla projednávána možnost k připojení do mobilní aplikace, kde by zájemcům
chodily veškeré důležité zprávy o jednáních a akcích konaných v regionu. Zastupitelé se
dohodli, že tato aplikace by v naší obci nebyla dostatečně využita.
- Vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy se zaměstnanci na veřejně prospěšné práce končí na
konci července a října a je hodně potřebné práce, bylo navrženo a schváleno zřídit pracovní
místo na údržbu a úklid obce do 31. 12. 2018 a se stávajícím zaměstnancem D. R. prodloužit
pracovní smlouvu do konce roku 2018.

27. zasedání zastupitelstva se bude konat v polovině září.

USNESENÍ
ze 26. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 24. 7. 2018 od 19. 30 hodin
na obecním úřadě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty o činnosti od posledního zasedání.
2/ Informaci o možnosti napojení na mobilní aplikaci o jednáních a akcích v regionu.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 26/229/2018 Výsledek poptávkového řízení na akci „Libňatov – dopravní automobil“.
Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Auto Trutnov s r. o.,
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČO: 25931270 /7 ANO/.
ZO 26/230/2018 Nabídku pojišťovny Kooperativa na uzavření dodatku ke smlouvě na
pojištění obecního majetku /7 ANO/.
ZO 26/231/2018 Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a. s. na zřízení věcného
břemene - služebnosti na knn pro rodinný dům na p.p. č. 289/10 – p. Macháčková. Zároveň
pověřuje starostu podepsáním smlouvy /7 ANO/.
ZO 26/232/2018 Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a. s. na zřízení věcného
břemene - služebnosti na knn pro rodinný dům na p.p. č. 341/1 – p. Antošová. Zároveň
pověřuje starostu podepsáním smlouvy /7 ANO/.
ZO 26/233/2018 Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a. s. na zřízení věcného
břemene - služebnosti na knn pro rodinný dům na p.p. č. 289/4 – p. Madarász. Zároveň
pověřuje starostu podepsáním smlouvy /7 ANO/.
ZO 26/234/2018 Zřízení pracovního místa na úklid a údržbu obce do konce kalendářního
roku 2018 /7 ANO/.

Schůze byla ukončena ve 20.15 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Marie Kuldová .……………………
Michal Zvara. …………………….

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

