Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 19. března 2019
od 19. 00 hodin v kulturním domě v Libňatově
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman,

Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 1/2019
3. Majetkové záležitosti.
4. Vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky
5. Poskytnutí příspěvků na činnost spolků
6. Informace ze Svazku obcí Jestřebí hory
7. 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:

Vašata Tomáš
Kosina Aleš

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Nováková Lenka
Zelinka Adam

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, p. Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od
ustavujícího zasedání.
ad 2/ Účetní obce, Stanislava Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového
opatření č. 1/2019, které bude zaúčtováno k 31. 3. 2019.
ad 3/ Majetkové záležitosti.
3.1. Žádost o odkoupení pozemků: Lukáš a Klára Pichovi doručili na obec žádost o
odkoupení pozemků p.p.č. 500/5; 500/7 a 500/9, které chtějí využít pro stavbu rodinného

domu. Zastupitelstvo doporučilo prodat pouze 2 pozemky /s podmínkou výstavby rodinného
domu do 5ti let/ a p. p. č. 500/9 ponechat ve vlastnictví obce. Záměr bude zveřejněn na úřední
desce a na příštím zasedání bude stanovena cena.
3.2. Domov důchodců Lampertice požádal naši obec o sponzorský dar ke zkvalitnění života
klientů a pořádání různých akcí v domově.Vzhledem k tomu, že zde žije jedna naše občanka,
zastupitelstvo schválilo poskytnout příspěvek ve výši 1 500,- Kč.
3.3. Starosta obce přednesl návrh záměru na odkup pozemků pod komunikací Na Zada.
Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob, což je problém z hlediska budoucích investic.
Jedná se o p.p.č. 153/1; 153/2; 1062/5; část 155/2; 679/2; 1062/10 a část p.p.č. 1071.
Zastupitelé pověřili starostu jednáním s majiteli pozemků.
3.4 Po dvou a půl letech a třech podaných žádostech na Ministerstvo ŽP ČR, byla obci
schválena dotace na pořízení 75 ks kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil. Oficiální
zprávu obec zatím ještě neobržela, ale zastupitelé souhlasí s vypsáním výzvy k podání
nabídek na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zkvalitnění nakládání
s bioodpadem v obci Libňatov“.
3.5 Obec má k dispozici projektovou dokumentaci na instalaci veřejné Wi-Fi sítě v rámci
projektu WifiEU, na kterou získala dotaci. Zastupitelé schvalují vypsání výběrového řízení
na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Veřejná Wi-Fi síť Libňatov“.

ad 4/ Vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky.
Komise pro otevírání obálek provedla ve středu 13. března 2019 vyhodnocení dvou zakázek
malého rozsahu, na které byla vypsána veřejná soutěž a doporučila zastupitelstvu vítězné
firmy. Rozhodujícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka.
4.1. Úprava veřejného prostranství (zatrubení potoční struhy u mateřské školy).
Obec napřímo oslovila 5 potencionálních dodavatelů, další 3 se přihlásili sami.
Celkem byly na obec doručeny 4 cenové nabídky. Komise je důkladně posoudila a výsledky
přeložila zastupitelstvu: /ceny jsou bez DPH/

1. VH stavební práce, s. r. o, Antala Staška 1365/30, Praha 4
2. S – Vision s. r. o, Staňkov 16. Pecka
3. Jiří Zelinka, Havlovice 347, p. Úpice
4. JV – STAV CZ, s r. o., Mladé Buky 157

449 550,- Kč
469 680,- Kč
470 967,- Kč
532 607,- Kč

4.2. Mostek č. M – 02 – Projektová dokumentace.
Obec oslovila 4 firmy, doručeny byly 2 nabídky. Komise opět důkladně posoudila
nabídky na výsledek předložila zastupitelstvu: /ceny jsou bez DPH/
1. DiK Janák, s r.o., nábř. Václava Havla 207, Trutnov
2. Projektservis Jičín s r.o., Jarošovská 291, Jičín

399 000,- Kč
441 000,- Kč

ad 5)
Všechny oficiálně registrované spolky doručily žádosti o příspěvek na činnost
v termínu do 8. března. Zastupitelé rozdělují celkem částku ve výši 120 000,- Kč. Zastupitelé
jednomyslně schválili tento návrh:
Sbor dobrovolných hasičů Libňatov
Tělocvičná jednota Sokol Libňatov
Český červený kříž Libňatov/obl.spol.Trutnov/
Český zahrádkářský svaz Libňatov

47 000,- Kč
34 000,- Kč
24 000,- Kč
15 000,- Kč

Zastupitelé pověřují starostu sepsáním a podepsáním smluv. Spolky si smlouvy vyzvednou
nejdéle do 10. dubna 2019.
ad 6) Informace ze Svazku obcí Jestřebí hory.
6.1. Svazek připravuje nové propagační materiály pro celý region.
6.2. Svazek rozdělil neziskovým organizacím granty na podporu činnosti. Jedinou žádost
z obce podal Sbor dobrovolných hasičů, který získal 5 000,- Kč.
6.3. Svazek uvažuje o tom, že by oslovil ČEZ s tím, že by v regionu vybudovala v každé obci
dobíjecí místa pro elektrokola /v Libňatově nejlépe u prodejny/.

ad 7) Různé.
Bc. Jaroslav Pich
7.1. Tradiční zájezd do spřáteleného regionu se uskuteční pravděpodobně v říjnu 2019.
7.2. V naší obci provedli dne 7. března pracovníci Krajského úřadu Hradec Králové
přezkoumání hospodaření. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Závěrečný účet obce
bude předmětem schválení na příštím zasedání, vzhledem k nutnému předchozímu zveřejnění.

7.3. Letní kino se v naší obci uskuteční 30. 8. 2019.

7.4. Od 1. 3. opět v naší obci nastoupil do pracovního poměru pracovník na veřejně prospěšné
práce. Jeho mzda, včetně odvodů, bude refundována Úřadem práce Královéhradeckého kraje,
pobočkou Trutnov.
7.5. Libňatovské noviny by měly být již ve všech domácnostech. Pokud někdo noviny
nedostal (hlavně chataři a chalupáři), je možné si je vyzvednout na OÚ nebo v pohostinsví.
7.6. V úterý 6. 3. proběhla další schůzka zastupitelů se spolky.
7.7. Zastupitelé projednali možnost přihlášení do soutěže Vesnice roku 2019. Po důkladném
projednání se rozhodli ponechat tuto přihlášku až na příští rok.
7.8. Vzhledem k nesjízdnosti komunikace k novostavbám na Bavlňáku, bylo provedeno
vyštěrkování.
7.9. Specializovaná firma obci nabízí bezplatné poskytnutí nádoby na likvidaci použitých
rostlinných olejů. Jedná se o popelnici, kam se můžou přepálené rostlinné oleje odhazovat
v uzavřených PET lahvích. Zastupitelé tuto nabídku berou na vědomí.
7.10. Starosta obce poděkoval Jaroslavu Rejdákovi ml., který z vlastní iniciativy vyčistil
okolní lesy od nepořádku. Obec odpad vyveze v rámci svozu komunálních odpadů.
7.11. Obec zajistila vyřezání větví v okolí obecních komunikací, které bránily při svozu
odpadů i při pluhování.
7.12. Naše obec zatím neposkytla přípěvek na stavbu rozhledny Žaltman. Bylo navrženo
přispět do veřejné sbírky pro novou rozhlednu Žaltman „Kupte si schod“. Právnická osoba
přispívá částkou 10 000,-. Zastupitelé schválili tento příspěvek.
7.13. 30. března proběhne svoz nebezpečných odpadů, které budou moci občané zdarma
ukládat do kontejnerů, které budou v určitou dobu přistaveny firmou Transport Trutnov.
Podrobný rozpis najdete na všech vývěskách i na internetových stránkách.

Věra Kadaníková
Poukázala na pobíhání psů v obci. Platí Obecně závazná vyhláška o zákazu pobíhání
psů. Majitelé budou na porušení upozorňováni. Opakované přestupky bude obec řešit dle
vyhlášky, případně odvozem zvířete do útulku.
Ing. Jiří Kubasa
Upozornil na havarijní stav schodu u střední autobusové čekárny.

4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov se bude konat
dne 7. května 2019 od 19.00 v kulturním domě

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 19. 3. 2019 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty o činnosti od posledního zasedání.
2) Záměr odkupu pozemků ležících pod komunikací v části Na Zada a pověřuje starostu obce
jednáním s majiteli pozemků.
3) Rozšíření nabídky o kontejner na rostlinné oleje.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 3/27/2019 Rozpočtové opatření 1/2019 /8 ANO/.
ZO 3/28/2019 Úmysl odprodat pozemky na p.p.č. 500/5 a 500/7 v k.ú. Libňatov s podmínkou
výstavby rodinného domu do 5ti let /7 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 3/29/2019 Poskytnutí peněžního příspěvku
1 500,- Kč /8 ANO/.

Domovu důchodců Lampertice ve výši

ZO 3/30/2019 Vypsání výzvy k podání nabídek na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Veřejná Wi-Fi síť Libňatov“ /8 ANO/.
ZO 3/31/2019 Výsledek poptávkového řízení na akci /Úprava veřejného prostranství“ a
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s vítěznou firmou VH – stavební práce s. r. o.,
Antala Staška 1565/30, Praha 4 Krč /8 ANO/.
ZO 3/32/2019 Výsledek poptávkového řízení na akci „Mostek č. M-02-Projektová
dokumentace“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vítěznou firmou DiK Janák s.r.o.,
nábř. Václava Havla 207, Trutnov /8 ANO/.
ZO 3/33/2019 Poskytnutí příspěvků na činnost spolků ve výši:
SDH Libňatov
47 000,- Kč
T.J. Sokol Libňatov
34 000,- Kč
Oblastní spolek ČČK Trutnov
24 000,- Kč
ČZS Libňatov
15 000,- Kč
a pověřuje starostu podepsáním smluv /8 ANO/.
ZO 3/34/2019 Poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč na schod rozhledny Žaltman /8 ANO/.
ZO 3/35/2019 Vypsání výzvy k podání nabídek na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Libňatov“ /8 ANO/.

Schůze byla ukončena v 20.20 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Nováková .......................................

Adam Zelinka ........................................

