Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 11. 2018
od 19. 00 hodin v kulturním domě v Libňatově
Přítomni:

Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková Lenka, Bc. Pich
Jaroslav, Souček Michal, Zelinka Adam

Omluveni:

Antoš Roman, Vašata Tomáš

Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 3/2018
3. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2019
4. Schválení mimořádné účetní závěrky Osvětové besedy Libňatov
5. Majetkové záležitosti
6. Podání žádosti o dotaci – provoz prodejny
7. Jmenování inventarizačních komisí
8. Různé

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina členů, proto je zasedání schopno se usnášet. Prezenční listina je
přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Návrhová komise na usnesení:

Kuldová Marie
Kosina Aleš

Ověřovatelé zápisu:

Hejna Aleš
Mgr. Nováková Lenka

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, p. Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od
ustavujícího zasedání.

ad 2/ Účetní obce, p. Stanislava Šévlová, seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 3/2018. Změna rozpočtu bude provedena ke dni 30. 11. 2018.

ad 3/ Účetní obce, p. Stanislava Šévlová, přednesla znění rozpočtového provizoria na
měsíc leden a únor 2019. Do schválení rozpočtu na rok 2019 bude obec hospodařit na základě
schváleného provizoria.

ad 4/ Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce dne 26. 6. 2018, č. usnesení ZO
25/223/2018, byla ke dni 30. 9. 2018 zrušena příspěvková organizace Osvětová beseda.
Z tohoto důvodu má zřizovatel povinnost schválit mimořádnou účetní závěrku. Závěrka byla
jednomyslně schválena a následně bude odeslána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

ad 5/ Majetkové záležitosti.
5.1) Již delší dobu bylo jednáno o nákupu pozemků u pošty p.p.č. 19 a p.p.č. 20 v k. ú.
Libňatov. Zastupitelé se vzájemně dohodli, že obec tyto pozemky odkoupí za předem
dohodnutou cenu 330 000,- Kč. Zároveň pověřují starostu obce sepsáním a podepsáním
smlouvy a následně zápisem do katastru nemovitostí.
5.2) Na obec byla doručena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce a.s. a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2017561/SOBS
VB/3“. Jedná se o kabelové vedení v těsné blízkosti p.p.č. 574/10 pro p.p.č. 214. Za zřízení
věcného břemene bude obci poskytnuta jednorázová náhrada ve výši 1 000,- Kč. Zároveň
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy /7 ANO/.
5.3) Obec vypíše výběrové řízení na projektanta nového mostku č. M - 02 v k.ú. Libňatov.
Jedná se o zakázku malého rozsahu, proto budou osloveny 3 firmy k předložení cenové
nabídky na vypracování projektové dokumentace.
5.4) K 31. 12. 2018 končí nájemní smlouva v obecním bytě. Byt již nebude nabízen
k bydlení, ale bude přebudován pro potřeby služeb.
5.5) S firmou Jiří Zelinka byla sepsána nová dohoda, týkající se zimní údržby (pluhování a
posyp) místních komunikací. Zastupitel pan Adam Zelinka se v tomto případě nezúčastnil
projednání dohody z důvodu střetu zájmů.
5.6) Obec již získala do majetku nový dopravní automobil pro potřeby především výjezdové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Zároveň obdržela dotaci ve výši 450 000,- Kč od
Ministerstva vnitra – Hasičský záchranný sbor. V prosinci nebo v lednu bude zakoupena
plechová garáž, která bude dočasně umístěna u hřiště.
ad 6/ Ještě do konce roku by obec měla podat žádost o dotaci do Dotačního programu
Královéhradeckého kraje, která se týká Podpory provozu prodejen na venkově. Dotace je
určená pro obce s méně než 1 000 obyvateli. Dotace je neinvestiční, její rozmezí se pohybuje
v rozmezí 20 – 50 tisíc korun.

ad 7) Starosta obce, pan Bc. Jaroslav Pich, jmenoval složení inventarizační komisí
pro provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek k rozhodnému dni 31. 12. 2018. Inventarizace bude prováděna
od 2. 1. do 27. 1. 2019.

Hlavní inventarizační komise:

předseda:
členové :

Souček Michal
Bc. Pich Jaroslav
Tomeš Jaroslav

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
členové:

Antoš Roman
Borůvka Pavel
Vít Zdeněk

Kulturní zařízení:

předseda:
členové:

Kosina Aleš
Pich Jaroslav st.
Jirásek Miloslav

Mateřská škola:

předseda:
členové:

Mgr. Nováková Lenka
Pichová Iva
Raisová Jana

Obecní úřad, prodejna,
kadeřnictví, byt

předseda:
členové:

Kuldová Marie
Vašata Tomáš
Šévlová Stanislava

ad 8/ Různé
Bc. Jaroslav Pich
- V pondělí 10. prosince od 18 hodin proběhne v kulturním domě historicky první oficiální
setkání zastupitelů s libňatovskými spolky, kde bude projednána spolupráce obce a spolků,
poskytnutí příspěvků na činnost. Na toto setkání je zván každý, i když není členem žádného
spolku.
- Současný technický pracovník obce má uzavřenou pracovní smlouvu do konce roku.
Z tohoto důvodu bude muset na začátku roku obec řešit získání nového zaměstnance.
- Seznámil přítomné s nabídkou firmy Ronox z České Skalice na vybudování zábradlí u
prodejny.
- Přednesl nabídku na vybudování zastřešení míst pro kontejnerová státní.
- Obecní úřad bude od 24. prosince do 1. ledna 2019 zcela uzavřen.
- Pozval občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se koná 3. prosince od 16.
hodin tentokrát u mateřské školy.

- Jako každý rok, i letos se již pracuje na sepisování Libňatovských novin. Termín předávání
příspěvků je nejpozději do 20. ledna 2019. Nedodržení termínu nebude již akceptováno a
pozdě odevzdané příspěvky nebudou do novin zařazeny.
- Na obec byla doručena žádost spolku Chalupění o příspěvek na provoz Muzea zemědělství
v Radči u Úpice. Zastupitelé rozhodli příspěvky poskytovat pouze místním spolkům.
- Paní Marie Galuščáková již dlouhou dobu píše kroniku obce. O tuto činnost již v příštím
roce nemá zájem a proto prosíme občany, kteří by měli o vedení kroniky zájem, aby se
přihlásili na OÚ.

2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov se bude konat
dne 29. ledna 2019 od 19.00 v kulturním domě.

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 27. 11. 2018 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty o činnosti od ustavujícího zasedání.
2) Jmenování inventarizačních komisí k provedení inventarizace k 31. 12. 2018

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 1/1/2018 Rozpočtové opatření 3/2018 / 7ANO/.
ZO 1/2/2018 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2019 /7 ANO/.
ZO 1/3/2018 Mimořádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Osvětová beseda Libňatov
ke dni 30. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění /7 ANO/.
ZO 1/4/2018 Odkoupení p. p. č. 19 a p. p. č. 20 v k. ú. Libňatov za předem dohodnutou
částku 330 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy /7 ANO/.
ZO 1/5/2018 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce a.s. a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2017561/SOBS VB/3 a
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy /7 ANO/.
ZO 1/6/2018 Vypsání výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem "Mostek č. M - 02 - Projektová dokumentace" /7 ANO/.
ZO 1/7/2018 Dohodu č. 1/2018 na zimní údržbu, protahování a posyp místních a účelových
komunikací v katastru Obce Libňatov s Jiřím Zelinkou, bytem Havlovice 347 a pověřuje
starostu obce sepsáním a podepsáním dohody /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 1/8/2018 Podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje z
programu „Podpora provozu prodejen na venkově“ na podporu provozu prodejny
v Libňatově /7 ANO/.
ZO 1/9/2018 Podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje
z programu „Program obnovy venkova“ na akci „Úprava veřejného prostranství“ /6 ANO, 1
se zdržel/.
ZO 1/10/2018 Přijetí dotace od Ministerstva vnitra – Hasičský záchranný sbor ve výši
450 000,- Kč na pořízení dopravního automobilu /7 ANO/.
Schůze byla ukončena v 20.30 hodin

Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

………………………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, starosta

………………………………………………..
Michal Souček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Aleš Hejna .......................................

Mgr. Lenka Nováková ........................................

