Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 17. prosince 2019 v kulturním domě v Libňatově.
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Kosina Aleš

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Úprava ceny vodného
4. Plán akcí na rok 2020
5. Veřejná vyhláška o místních poplatcích
6. Finanční záležitosti
7. Jmenování inventarizačních komisí
8. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Tomáš Vašata
Aleš Hejna

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lenka Nováková
Marie Kuldová

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová.

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo schopno se
usnášet.
ad 1) Starosta obce, pan Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Změna nájemníka prodejny potravin od 1.1.2020
Od 1.1.2020 bude novým nájemníkem prodejny Dung Ngueyn Dhin, bytem Žacléř (současný
prodavač). Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce.
2.2. Žádost o dotaci prodejna
Obec bude usilovat o dotaci na provoz prodejny potravin, kterou poskytuje Královéhradecký
kraj. Je možné získat až 50 tisíc korun na pokrytí nákladů na elektřinu a další provoz. Starosta
obce navrhuje, aby zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci.

2.3. Žádost o dotaci Program obnovy venkova
V dalším dotačním titulu Královéhradeckého kraje je možné získat až 1,5 milionu korun za
50% spoluúčasti. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci mateřské školy.
2.4. Mateřská škola
Starosta obce navrhl, aby k rekonstrukci mateřské školy zastupitelstvo obce, oproti usnesení
před třemi lety, přistoupilo i v případě, že by obec nezískala na spolufinancování investice
žádného partnera. Během roku byli zastupitelé i občané detailněji informováni o financování
mateřské školy. Tím byly zbořeny některé mýty, které okolo této budovy a této příspěvkové
organizace mezi veřejností přežívaly.
Obec rekonstrukci školy plánuje již delší dobu. Za dobu odkládání investice náklady
vystoupaly. Cílem obce je udržet provoz ve stávající podobě, protože na akci končí
hygienická výjimka. Investici doporučila stavební a vodohospodářská komise obce.
Zastupitelstvo obce schválilo provedení rekonstrukce mateřské školy bez ohledu na získání
dotace.
2.5. Podpora hasičů
Sbory dobrovolných hasičů mohou žádat o dotaci na činnost mládeže Královéhradecký kraj.
Lze žádat také na rekonstrukci objektů, které SDH využívají.
2.6. Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje pro jednotku SDH
Obec obdržela dotaci od ministerstva vnitra 20 tisíc korun na vzdělávání členů SDH. Jde o
vzdělávání velitelů jednotek a členů, kteří jsou proškoleni na práci s motorovou pilou.
2.7. Vyúčtování příspěvků na činnost spolků
Spolky dodaly vyúčtování za svou činnost v roce 2019. Po prozkoumání hospodaření bylo
zjištěno, že veškeré prostředky byly použity v souladu se smlouvami a vyúčtování lze
považovat za uzavřené.
2.8. Rekonstrukce tenisových kurtů – plnění zakázky
V současné době stále probíhají práce na ten. kurtech. Plnění se prodlužuje v závislosti na
nepřízni počasí do jara 2020 k čemuž byl schválen dodatek ke smlouvě.
2.9. Dar z obce Slatina nad Úpou pro MŠ
Obec Slatina nad Úpou, na základě darovací smlouvy, darovala 3.000 Kč na pořízení vánoční
nadílky pro příspěvkovou organizaci obce Mateřská škola Libňatov.
ad 3) VODNÉ
3.1. Cena vody
Stavební a vodohospodářská komise obce doporučuje navýšit cenu vodného od roku 2020 na
25,- Kč/m3. Současně doporučuje, aby cena postupně stoupala i v příštích letech – do roku
2023, bude vždy v každém roce cena vody navýšena vždy o 2,- Kč/m3.
Starosta obce navrhuje schválení tohoto doporučení. Důvodem ke zvyšování ceny vodného je
výrazný doplatek na vodné pro odběratele ze strany obce. Průměrný roční doplatek na vodné
občanům byl od roku 2008 více než 140 tisíc korun.
3.2. Systém odečtů vodného
Od příštího roku bude docházet k odečítání množství odebrané vody 1x ročně, vždy v letním
období. Občané mají možnost platit v měsících prosinci a lednu zálohy v závislosti na
aktuálním stavu vodoměru, který občané doloží zároveň s platbou.

3.3. Výměny vodoměrů
Ve Svobodném jsou s výjimkou cca 6 nemovitostí komplet vyměněny vodoměry.
V příštím roce budeme měnit 40 ks vodoměrů v Libňatově.
ad 4) PLÁN AKCÍ NA ROK 2020
Starosta obce představil předběžný návrh plánovaných investičních akcí na příští rok, který se
bude následně schvalovat v rozpočtu na rok 2020.
ad 5) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019 o místních poplatcích
V souvislosti se změnou zákona je třeba aktualizovat vyhlášky o poplatcích. Jde o
znovuzavedení vyhlášky o poplatku ze psů, za svoz a likvidaci odpadů a za užívání veřejného
prostranství.
V souvislosti s přijetím vyhlášky se mění cena za svoz komunálního odpadu na 500,- Kč za
osobu, respektive za rekreační objekt. Důvodem k navýšení ceny za svoz odpadu jsou
zvyšující se náklady na svozy ze strany obce. Vyhláška má účinnost od 1.1.2020.
ad 6) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Rozpočtové provizorium na rok 2020.
Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového provizoria na leden a
únor 2020.
6.2. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 5/2019.
ad 7) JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ
Starosta obce jmenoval složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizací hmotného
a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob, závazků a pohledávek k rozhodnému
dni 31. 12. 2019. Inventarizace bude prováděna od 2. 1. do 27. 1. 2020.
Složení inventarizačních komisí:
1.Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Michal Souček
Členové: Jaroslav Tomeš, AdamZelinka
2. Mateřská škola:
Předseda: Lenka Nováková
Členové: Iva Pichová, Eva Gabčanová
3. Sbor dobrovolných hasičů:
Předseda: Roman Antoš
Členové: Zdeněk Vít, Petr Bejr
4. Obecní úřad, kadeřnictví, prodejna, kulturní dům:
Předseda: Marie Kuldová
Členové: Tomáš Vašata, Stanislava Šévlová

ad 8) RŮZNÉ
- Starosta obce opakovaně prosí občany, zda by propůjčili historické fotografie a další
předměty pro potřeby vytvoření publikace o obci Libňatov.
-

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje nás v dopise prosí o výpomoc se
zajištěním sociálních služeb. Uvažovaná výpomoc by měla být zhruba ve výši 3 %
rozpočtu všech obcí regionu. Pro Libňatov by to znamenalo odvod ve výši zhruba 200
tisíc korun, které by státu a kraji pomáhaly pokrývat sociální služby v pobytových i
terénních zařízeních.

-

Starosta obce jednal s majitelem pozemku, po kterém vede cesta ke kurtům. Majitel
zatím není ochotný přistoupit k jednání.

-

Zastupitelé obce schválili změnu předsedy Kontrolního výboru pro jeho dosavadní
neaktivitu. Novým předsedou je Tomáš Vašata. Dosavadní předseda Roman Antoš
bude řadovým členem výboru. Změna bude platná od 1. 1. 2020.

-

V měsíci listopadu proběhlo osazení nového zábradlí k prodejně.

-

S majitelem a provozovatelem útulku ve Dvoře Králové byla uzavřena dohoda o
odchytu toulavých psů. Účtování bude probíhat pouze v případě uskutečnění této
služby a majitel psa si bude veškeré náklady hradit sám. Psi budou do Dvora Králové
odváženi vždy, pokud se budou potulovat po obci a bude na ně stížnost.

-

Na obci jsou dále k dispozici nové psí známky. Majitel psa, který není řádně označen,
má možnost si známku vyzvednout.

-

Zastupitelé obce schválili dodatek ke smlouvě se společností Transport Trutnov, která
obci zajišťuje svoz komunálního odpadu a tříděného papíru.

-

Obec má uzavřenou dohodu s Jiřím Zelinkou o zimní údržbě v obci pro zimní sezonu
2019/2020.

-

Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen ve dnech 21. 12. 2019 (sobota) – 5.1. 2020
(neděle).

-

Jednání o Poště Partner v obci se zatím odkládají. Zájemce ze strany veřejnosti ztratil
zájem o provozování pobočky v Libňatově.

-

Starosta prosí o zasílání příspěvků do Libňatovských novin nejpozději do 6. ledna
2020.

-

Obec nechala vytvořit novou prezentaci obce, která je dostupná na internetových
stránkách obce a na odkaze: https://www.virtualtravel.cz/export/libnatov/

-

Spolek Čepelky z.s. z Havlovic požádala o finanční podporu své činnosti.

-

Pracovní smlouvy zaměstnanců, kteří v naší obci pracují díky spolupráci s Úřadem
práce Trutnov, byly prodlouženy do konce ledna 2020.

-

Během nadcházejících dnů bude spuštěna nová mobilní aplikace, která bude dostupná
v internetových obchodech pro operační systémy Android i IOS. Aplikace bude
sloužit k informovanosti občanů a pozvánkám na akce. Na jejím vzniku se podílí
Svazek obcí Jestřebí hry, který financuje polovinu pořizovacích nákladů.

-

Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě s firmou Černohlávek Oil, která obci
zajišťuje svoz vytříděných rostlinných olejů.

-

Starosta obce poděkoval členům komise za jejich dosavadní činnost.

-

Na konci listopadu byly na sloupy, podél hlavní silnice a zároveň i do Svobodného,
instalovány vánoční ozdoby.

-

Starosta zaslal stížnost na PČR z obavy o zajištění bezpečnosti provozu na mostku na
silnici II. třídy, kam byla osazena betonová svodidla. Dle SÚS by se mělo na jaře začít
s rekonstrukcí mostku, současné dopravní značení je dle PČR a dle SÚS dostatečné.
Starosta vyzval občany k maximální obezřetnosti při pohybu v tomto nepřehledném
místě.

-

Starosta obce poděkoval členům SDH za pomoc při kácení stromů u MŠ, Mateřské
škole za program při rozsvícení stromu. Zároveň přednesl poděkování hejtmana
občanům, kteří se účastní organizování společenského dění v obcích.

-

Spolek Chalupění, který provozuje zemědělské muzeum v Radči naši obec žádá o
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, který chce využít na zajištění provozu, údržby a
stavebních úprav v muzeu.

Na závěr starosta obce všem popřál hezké Vánoce
a úspěšný vstup do roku 2020.
9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne v úterý 18. února 2020
od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 17. prosince 2019 od 19.00
v kulturním domě v Libňatově
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Doporučení stavební a vodohospodářské komise obce týkající se investiční akce
Rekonstrukce MŠ Libňatov.
3. Vyúčtování spolků za činnost v roce 2019.
4. Doporučení stavební a vodohospodářské komise týkající se navýšení ceny vodného.
5. Doporučení stavební a vodohospodářské komise týkající se změny systému odečtů
vodného.
6. Plán akcí na rok 2020.
7. Složení inventarizačních komisí.
8. Uzavření obecního úřadu pro veřejnost v období přelomu roku.
9. Průběh jednání s Českou poštou.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 8/71/2019 Nájemní smlouvu s Dung Ngueynem Dinhem na prodejnu potravin čp. 13
s účinností od 1. 1. 2020 /7 ANO/.
ZO 8/72/2019 Podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje
z programu „Podpora provozu prodejen na venkově“ s názvem Udržení provozu prodejny
v Libňatově II /7 ANO/.
ZO 8/73/2019 Podání žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje
z Programu obnovy venkova na akci s názvem Rekonstrukce mateřské školy /7 ANO/.
ZO 8/74/2019 Provedení investiční akce Rekonstrukce MŠ Libňatov bez ohledu na získání
dotací. Zároveň ukládá starostovi obce zažádat o dotaci Královéhradecký kraj a MAS
Království-Jestřebí hory. Zároveň tímto revokuje usnesení ZO/188/2017 /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 8/75/2019 Přijetí dotace, prostřednictvím Královéhradeckého kraje, IČO: 70889546, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 /7 ANO/ .
ZO 8/76/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 na dílo Rekonstrukce tenisového
kurtu – II. etapa /7 ANO/.
ZO 8/77/2019 Přijetí daru ve výši 3.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Libňatov od obce Slatina nad Úpou /7 ANO/ .
ZO 8/78/2019 Cenu vodného na rok 2020 ve výši 25 Kč za 1 m3. Nová cena bude účtována
od 1.1.2020. Množství odebrané vody bude s meziročním nárůstem ceny účtováno poměrem
měsíců mezi odečty. Zároveň schvaluje plán zvyšování ceny vodného do roku 2023 na
konečnou cenu 31 Kč/m3. Cílem tohoto rozhodnutí je, aby obec minimalizovala doplatky za
spotřebu domácností /7 ANO/.
ZO 8/79/2019 Nový systém odečtů vodného. Zároveň ukládá starostovi obce informovat
občany prostřednictvím letáku během prvního týdne v lednu o změně ceny vodného a systému
vybírání vodného /7 ANO/.

ZO 8/80/2019 Cenu za svoz komunálního odpadu s účinností od 1.1.2020 na 500,- Kč za
osobu, respektive za rekreační objekt /7 ANO/.
ZO 8/81/2019 Obecně závaznou vyhlášku obce Libňatov č. 3/2019, o místních poplatcích,
s účinností od 1. 1. 2020 /7 ANO/ .
ZO 8/82/2019 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2020 /7 ANO/.
ZO 8/83/2019 Rozpočtové opatření 5/2019 /7 ANO/ .
ZO 8/84/2019 Dodatek č. 11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Transport
Trutnov s.r.o. /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 8/85/2019 Odvolání předsedy kontrolního výboru Romana Antoše k 31.12.2019 /7 ANO/.
ZO 8/86/2019 Jmenování nového předsedy kontrolního výboru Tomáše Vašaty od 1. 1. 2020
/7 ANO/.
ZO 8/87/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
s firmou Černohlávek Oil /7 ANO/.
ZO 8/88/2019 Přijetí dotace ze SFŽP na „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci
Libňatov“ ve výši 576 200,- Kč /7 ANO/.
Zastupitelstvo obce Libňatov neschvaluje:
ZO 8/89/2019 Kofinancování sociálních služeb Královéhradeckému kraji /7 ANO/
ZO 8/90/2019 Poskytnutí finanční podpory spolku Čepelky z.s. se sídlem č.p. 251, 542 32
Havlovice /7 ANO/.
ZO 8/91/2019 Poskytnutí finanční podpory spolku Chalupění z.s. se sídlem č.p. 130, 542 37
Batňovice /7 ANO/.
Schůze byla ukončena ve 20.50 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Nováková ………………………………
Marie Kuldová

……………………………….

