Zápis
ze 27. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 25. 9. 2018 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Různé
3. Majetkové záležitosti
4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
5. Představení kandidátů do nového zastupitelstva obce

Přítomni:

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

Návrhová komise na usnesení:

Teichman Ivo
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
Pich Jaroslav st.

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou přítomni
všichni členové, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiložena k originálu
tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.

ad 1)
a) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
b) Místostarosta obce, pan Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od února
2018.

ad 2) Jaroslav Tomeš
a) V současné době firma Repare Trutnov provedla opravu místní komunikace MK
4b. Při samotné realizaci akce bylo nutné provést práce, se kterými se původně nepočítalo
a z tohoto důvodu vznikly vícepráce, na které je nutné sepsat dodatek č. 1 (podrobný soupis
více a méněprací je v příloze č. 1 k dodatku). Zastupitelé s uzavřením dodatku souhlasili.
b) Firma Jiří Zelinka dokončila vybudování zázemí a skladu tenisového nářadí.
Také v tomto případě bylo nutné provést drobné úpravy, které nebyly původně plánované a
proto je nutné sepsat dodatek ke smlouvě, kde budou podrobně vyčíslené provedené
vícepráce. Zastupitelé s tímto postupem souhlasili.
c) V současné době měla firma Okrasné zahrady arboristika Žďárky provádět sadové
úpravy u prodejny. Vzhledem k dlouhodobému suchu nám pracovnice výše uvedené firmy
navrhla, zda by bylo možné akci přesunout na jarní období. Zastupitelé s tímto postupem
souhlasí a akce bude ukončena v květnu 2019.
d) Obec (jako zřizovatel) obdržela průtokovou dotaci od MŠMT ve výši 403 763,- Kč,
která je určena pro Mateřskou školu Libňatov na projekt „Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu vzdělávání“. Dotace byla obratem poukázána na účet MŠ.
e) Od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme obdrželi smlouvu na poskytnutí
dotace na nákup vozidla pro potřeby PJ SDH Libňatov ve výši 300 000,- Kč.
f) Na obec byly doručeny žádosti p. Mlčákové a p. Reháka o připojení na obecní
vodovod. Po celé letní období jsou oba rodinné domy téměř bez dodávky vody, kterou
odebírali od soukromého Vodovodního družstva Kábrtova studna. Zastupitelé souhlasí
s připojením. Odběratelé si uhradí zřízení přípojek a následně obec odkoupí část vodovodu
v úseku od hlavního potrubí po vodoměrnou šachtu.
g) SDH požádal o opravu hasičské stříkačky PS12. Předpokládaná cena nabídek
dosahuje částky v průměru 35 tis. Kč. Zastupitelé rozhodli tuto opravu zadat externí firmě.
h) Vzhledem ke skutečnosti, aby byl zachován provoz prodejny v naší obci, bylo
rozhodnuto poskytnout příspěvek na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží v Libňatově
ve výši 2/3 skutečných nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, max. však 30 000,- za
rok 2018.
i) V místní prodejně není nijak vyřešeno vytápění. Bylo jednáno s projektantem
o možném vytápění tepelným čerpadlem nebo přímotopy. Doporučeno bylo ještě jednat o
možnosti využití akumulačních kamen. Zastupitelé pověřili starostu i místostarostu tuto
možnost také projednat s projektantem a poté vybrat nejvhodnější způsob vytápění.
j) Byla opravena část komunikace u čp. 140, která se propadla v důsledku havárie
vodovodního potrubí v minulých letech. Drobnou opravu provedli společně p. Seidl a Repare
Trutnov.

k) Firma Zelinka provedla opravy poškozených částí komunikace MK 4b, opravila
výtluky na místní komunikaci do Svobodného a provedla stavební přípravu pro případné
rozšíření veřejného osvětlení.

l) Na základě rozhodnutí zastupitelstva na předminulém zasedání bylo provedeno
zpevnění obecní komunikace p.p.č. 54/1, včetně položení chráničky na uložení vodovodního
potrubí.
m) Jako nejvhodnější místo pro výsadbu pamětní lípy ke 100. výročí vzniku
samostatného československého státu, se jeví místo naproti čp. 200 na p.p.č. 64.
n) Byla podána informace o opětovném podání žádosti na nákup kompostérů.
o) Dne 18. 9. 2018 provedli pracovníci kontrolní skupiny KHK dílčí přezkoumání
hospodaření obce od začátku roku 2018. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
v hospodaření obce.
p) Byla projednána výzva Sdružení místních samospráv ČR o poskytnutí příspěvku
zadlužené obci Prameny na Karlovarsku. Zastupitelé tento příspěvek zamítli.

Bc. Jaroslav Pich
- Upozornil na plnící se kalendář akcí v kulturním domě a vyzval spolky k rezervování
termínů.
- Upozornil na navyšování objemu komunálního odpadu kvůli vyhazování zeleného
odpadu do popelnic. Tento odpad sem nepatří.
Věra Kadaníková
- Jménem Českého zahrádkářského svazu oznámila, že probíhá moštování
a objednávky přijímá p. Petr Bejr st.

ad 3)
- Na obec byla doručena smlouva s firmou ČEZ Distribuce a. s. na zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2016711/VB1 „Libňatov knn p.p. č. 500/12 – pro rodinný
dům p. Zaňka. Zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí.

- Zastupitelstvo ukládá starostovi projednat s vlastníky výměnu popř. odkup p.p. pod
místní komunikací MK 4b. Zároveň zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení
parcel /8 ANO/.

ad 4) Starosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 2/2018,
které bude zúčtované k 30. 9. 2018.
ad 5) V komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. a 6. října se bude volit
9 zastupitelů naší obce. Nezávislých kandidátů máme v naší obci 12. Na závěr zasedání se
jednotliví kandidáti krátce představili a seznámili přítomné se svými plány a záměry.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva, pokud nebude podán podnět k soudnímu
přezkoumání, proběhne v období 22. 10. – 5. 11. 2018.
Na závěr p. starosta Jaroslav Tomeš poděkoval všem za spolupráci neoficiálně ukončil
svoji 16ti letou činnost ve funkci starosty obce.

USNESENÍ
ze 27. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 25. 9. 2018 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty o činnosti od posledního zasedání.
2/ Zprávu místostarosty od února 2018.
3/ Informace uvedené v bodech j – o.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 27/235/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu povrchu MK 4b s firmou Repare
Trutnov s r. o. Zároveň pověřuje starostu podepsáním dodatku /8 ANO/.
ZO 27/236/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vybudování zázemí a skladu tenisového
nářadí s firmou Jiří Zelinka, Havlovice. Zároveň pověřuje starostu podepsáním dodatku
/8 ANO/.
ZO 27/237/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Okrasné zahrady arboristika s r.o.
Žďárky na změnu termínu realizace akce na duben – květen 2019 „Sadové úpravy
prostranství u prodejny“. Zároveň pověřuje starostu podepsáním dodatku /8 ANO/.
ZO 27/238/2018
Přijetí průtokové dotace z programu MŠMT ve výši 406 763,- Kč,
určených pro potřeby Mateřské školy v Libňatově /8 ANO/.
ZO 27/239/2018 Přijetí dotace z programu KHK na nákup vozidla pro potřeby PJ SDH
Libňatov ve výši 300 000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Zbývající
částka kupní ceny bude uhrazena z vlastních zdrojů /8 ANO/.
ZO 27/240/2018 Rozšíření vodovodního řadu k čp. 48 a čp. 66 s podílem finančních
nákladů obce v úseku od hlavního potrubí po vodoměrnou šachtu /8 ANO/.
ZO 27/241/2018 Zadání opravy hasičské stříkačky PS 12 externímu dodavateli /8 ANO/.
ZO 27/242/2018 Poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží
v Libňatově ve výši 2/3 skutečných nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, max.
však 30 000,- za rok 2018 /7 ANO, 1 se zdržel/.

ZO 27/243/2018 Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a. s. na zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2016711/VB1 „Libňatov knn p.p. č. 500/12 – pro rodinný
dům p. Zaňka. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy /8 ANO/.
ZO 27/244/2018 Výměnu popř. odkup p.p. pod místní komunikací MK 4b a ukládá
starostovi projednat návrh s vlastníky pozemků a zadat zpracování geometrického plánu na
rozdělení parcel /8 ANO/.
ZO 27/245/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 /8 ANO/.

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 27/246/2018 Poskytnutí příspěvku obci Prameny (na základě výzvy Sdružení místních
samospráv ČR) /8 ANO/.

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá starostovi a místostarostovi:
ZO 27/247/2018
Projednat s projektantem možnost vytápění prodejny akumulačními
kamny a zároveň je pověřuje rozhodnutím o zajištění nejvhodnějšího způsobu vytápění /8
ANO/.
Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar .……………………
Jaroslav Pich st. …………………….

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

