Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 1. prosince 2020 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

Omluven:

Antoš Roman

Návrhová komise na usnesení:

Aleš Hejna
Tomáš Vašata

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lenka Nováková
Aleš Kosina

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo schopno se
usnášet.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva starosty,
finanční záležitosti
stanovení ceny vodného na rok 2021,
investice a dotační žádosti,
majetkové záležitosti,
vyhodnocení veřejné zakázky,
inventarizační komise,
různé.

ad 1) ZPRÁVA STAROSTY
Starosta obce, pan Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti za období od minulého
zasedání zastupitelstva obce, tj. od 8. září 2020.

ad 2) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. Rozpočtové opatření 5/2020
Starosta obce přednesl znění rozpočtového opatření č. 5/2020, které dle svých kompetencí
schválil k 31. 10. 2020.
2. Rozpočtové opatření 6/2020
Starosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření 6/2020.
3. Rozpočtové provizorium
Do okamžiku schválení rozpočtu na rok 2021 bude v lednu a únoru obec hradit pouze
nezbytně nutné výdaje k chodu obce a hospodařit na základě rozpočtového provizoria na
leden a únor 2021.
4. Příspěvky spolkům
Zastupitelé obce schválili prodloužení čerpání příspěvků na činnost pro spolky do konce roku
2021. K tomuto přistoupili s přihlédnutím na rušení akcí z hygienických důvodů v roce 2020 a
pravděpodobnému nevyčerpání příspěvků.
5. Finanční výbor
Předseda Aleš Kosina seznámil s výsledky jednání finančního výboru obce.
6. Dodatek ke svozu komunálních odpadů
Zastupitelé schválili dodatek č. 12 ke svozu komunálních odpadů s firmou Transport Trutnov.

ad 3) STANOVENÍ CENY VODNÉHO NA ROK 2021
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2021. Cena vodného se mění na 30
Kč/m3. Důvodem ke zvýšení ceny vodného jsou zvyšující se náklady na provoz. Tímto by měla
být ceny vody zafixovaná na delší časové období. Zvýšení ceny vodného doporučila stavební
a vodohospodářská komise obce.
V lednu a únoru 2021 bude možné opět provést tzv. samoodečet vodoměru a zaplatit zálohu
na vodné. Je nutné předložit fotografii aktuálního stavu.

ad 4) INVESTICE A DOTAČNÍ ŽÁDOSTI
Starosta obce představil přehled aktuálně uvažovaných investic na roky 2021 a 2022, které
mají návaznost na případné čerpání dotací. Starosta zároveň požádal zastupitelstvo obce o
postupné schválení podání žádostí do jednotlivých dotačních výzev ze státního rozpočtu i
z rozpočtu kraje, které by obci mohlo významně pomoci se spolufinancováním zásadních
záměrů naší obce.
Zastupitelé schválili podání žádostí na tyto případné investice:
1. Mostek u Bejrových
2. Oprava komunikací
3. Modernizace kulturního domu
4. Vybudování víceúčelového hřiště u pošty

5. Modernizace vodovodu
6. Provoz prodejny

ad 5) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Parcely u pošty
Obec eviduje žádosti o odkup parcel u pošty. Jde o pozemkové parcely čísla 19/1 o velikosti
1428 m2, 19/2 o velikosti 1257 m2 a 19/3 o velikosti 1111 m2. Zastupitelstvo obce schválilo
zveřejnění záměru prodeje těchto parcel. Konkrétní kupní smlouvy a konečná cena se budou
schvalovat na zasedání v únoru.
2. Kasper – demolice
Během října byla provedena demolice čp. 5. Dům je odstraněný, voda je odříznutá, elektřina
také. Aktuálně se objevil zájemce, který by rád pozemky, ležící na parcelách st. č. 105, p.č.
115 a p.č. 117, odkoupil. Zastupitelé schválili záměr prodeje zmíněných parcel.
3. Parkoviště u OÚ
Obec má k dispozici projektovou dokumentaci na přestavbu parkovacích ploch u obecního
úřadu. Obec oslovila správa a údržba silnic s tím, že požádala obec o odložení investice a
spolupráci při plánování přestavby mostku u obecního úřadu. Zastupitelé spolupráci schválili
a rozhodli se o posunutí investice.
4. Mateřská škola
Přestavba budovy mateřské školy je definitivně u konce. Obec má souhlas stavebního úřadu,
hygieny i hasičů s užíváním.
Zastupitelé dále schválili dodatek ke smlouvě o dílo, kdy došlo k chybnému zadání při
realizaci zakázky MŠ Libňatov – Dokončení fasády. Celkem jde o navýšení o 16.499,59 Kč bez
DPH.
Dále starosta seznámil s konečným účtem za rekonstrukci MŠ Libňatov:
Celkové náklady projektu:
z toho financování zajistily:
Ministerstvo financí České republiky:
Královéhradecký kraj:
Obec Libňatov:

3.866.079,64 Kč
2.494.185,00 Kč (65 %)
1.113.000,00 Kč (29 %)
258.894,64 Kč (6 %)

5. Zaměstnanci obce
Do pracovního poměru od října 2020 nastoupil opět Dušan Rejchrt. Jeho mzdu platí Úřad
práce, obec doplácí do výše minimální mzdy.

6. Milan Horák
Zastupitelé vedli diskusi o nákupu pozemků od pana Milana Horáka. Usnesli se, že
v jednáních budou i nadále pokračovat.

7. Silnice III/3041
Na podzim proběhla na úřadě v Libňatově koordinační schůzka se zástupci SÚS týkající se
připravované rekonstrukce silnice v Libňatově a Maršově u Úpice. V současné době čekáme
na schválení krajského rozpočtu a konkrétních investic, podle toho bychom měli vědět bližší
termín realizace.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem a SÚS
Královéhradeckého kraje. Ta se týká rekonstrukce silnice III/3041, kde bude investorem
Královéhradecký kraj, a stavby Mostku M-02, kde bude investorem Obec Libňatov. Dále se
smlouva týká procesu přípravy dokumentace pro výběrové řízení a pro stavbu dílčích
kanalizačních úseků.
Zastupitelstvo schválilo také Bc. Jaroslava Picha, starostu obce, jako člena hodnotící komise
veřejné zakázky. Jeho náhradníkem je Michal Souček, místostarosta.
8. Vodovod
Obec připravuje projekt na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na Zada.
9. Směna pozemkových parcel
Zastupitelé schválili záměr směny pozemku 502/3. Tento pozemek by měl být předmětem
výměny s rodinou Králíkových.
10. Správce tenisového kurtu
Aleš Kosina bude od roku 2021 správcem tenisového kurtu. Správce bude mít na starosti
drobné opravy vybavení, drobné nákupy materiálu, údržbu antuky, částečně údržbu zeleně,
bude fungovat jako styčná osoba pro provoz kurtů.
11. Příkopy + oprava parkovišť
Na začátku listopadu proběhla obnova příkopů, práce provedli bratři Zelinkovi. Došlo
k vyčištění příkopů od nánosů zeminy, vysvahování příkopů ve Svobodném, v Dubině, na
Bavlňáku a v Tříprdovské ulici. Dále jsou upraveny parkovací odstavné plochy u Daka a na
dolním konci u Hejnových. Cena za práce 117.000 Kč.
12. Smlouva o zřízení věcných břemen
Adam Zelinka a Aneta Zelinková podali žádost o zřízení věcného břemene k pozemkům, které
vlastní, a to: 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7 a 574/8. Jedná se o přístup k vodovodní
přípojce, která vede po pozemku 1127/1. Zastupitelstvo obce tuto žádost schválilo.
13. Příprava opravy hlavní komunikace
Zastupitelstvo obce schválilo dvě smlouvy, díky nimž se obec zavazuje ke spolupráci při
přípravě opravy hlavní silnice s Královéhradeckým krajem – jde o:
1. Smlouvu o právu provést stavbu, vč. výjimky z obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je
nepožadování plateb za dočasný zábor pozemků
2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

14. Stromy
Na cestách do Svobodného byly vysázené stromy. Celkem jde o 43 ks dřevin – jsou zde lípy,
třešen, duby, habry, javory a hrušně. Akce je z 99% investována z dotace z Ministerstva
životního prostředí. Celkové náklady cca 150.000 Kč.
15. Oprava hydrantových uzávěrů
V říjnu proběhla oprava hydrantových uzávěrů, při kterém došlo k zavzdušnění vodovodu.
Starosta poděkovat za pochopení občanům, kteří měli problémy se zavzdušněním přípojek
vody.

ad 6) VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka – hasičská zbrojnice – projektová dokumentace
Ve středu 21. října proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na
připravovanou hasičskou zbrojnici.
Napřímo byli osloveni 3 potenciální dodavatelé, nabídku nakonec dodalo celkem 8 zájemců o
plnění zakázky.
Vyhodnocení cenových nabídek:
1. Ing. Oldřich Bělina, Školní 1086, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 72848880
Cena: 250.000 Kč bez DPH
2. INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČ: 63217031
Cena: 290.000 Kč bez DPH
3. CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ: 05209072
Cena: 413.000 Kč bez DPH
4. Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČ: 74015044
Cena: 483.000 Kč bez DPH
5. Orgatex-Náchod s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod, IČ: 25260341
Cena: 598.000 Kč bez DPH
6. Solicite s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 02232651
Cena: 631.000 Kč bez DPH
7. Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017
Cena: 640.000 Kč bez DPH
8. MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, IČ: 27145611
Cena: 672.000 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce schválilo výsledky veřejné zakázky.

ad 7) INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Starosta obce jmenoval inventarizační komise hmotného i nehmotného majetku.
Inventarizace budou provedeny ke 31.12.2020, fyzicky proběhnou nejdéle do 27.01.2021.
Složení inventarizačních komisí:
1.Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Michal Souček
Členové: Jaroslav Tomeš, Aleš Hejna

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, tenisový kurt:
Předseda: Marie Kuldová
Členové: Tomáš Vašata, Stanislava Šévlová, Aleš Kosina

ad 8) RŮZNÉ
1. Změna ve svozu komunálních odpadů
- Popelnice budou muset být od nového roku označeny tzv. svozovou známkou.
Občané byli informování prostřednictvím letáku. Je nutné, aby každá domácnost
dodala vyplněný formulář na obecní úřad.
- Od října jsme se vrátili na systém svozů 1x za 14 dní
- V příštím roce bychom měli přistoupit znovu na svozy 1x3 týdny – toto se osvědčilo a
jsou kladné ohlasy.
2. Zimní údržba
Zimní údržbu opět budou zajišťovat bratři Zelinkové.
3. Volby
Starosta poděkoval za účast při volbách do Královéhradeckého kraje a do Senátu Parlamentu
České republiky.
4. Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad Libňatov bude pro veřejnost zcela uzavřený pro veřejnost ve dnech 21.12.2020
– 3.1.2021.
5. Libňatovské noviny
Připravuje se další vydání Libňatovských novin. Příspěvky je možné podávat na e-mail
obec.libnatov@seznam.cz nebo na obecním úřadě v Libňatově. Termín je do konce ledna
2021.
6. Setkání se spolky
Během října proběhlo jednání spolkové a kulturní komise.
7. Jednání stavební a vodohospodářské komise
V listopadu proběhlo jednání spolkové a kulturní komise.

8. Jednání kontrolního výboru
V listopadu proběhlo jednání kontrolního výboru.
9. Na obec nastoupila paní Zuzana Doskočilová, která zde vykonává trest obecně
prospěšných prací
10. Zastupitelé představili plánované termíny veřejných zasedání pro rok 2021.
11. Veřejný rozhlas byl rozšířený o dva hlásiče na vytipovaných místech
12. Kalendáře na rok 2021
Na obci máme stále k dispozici dostatek stolních kalendářů na příští rok. Pokud má někdo
zájem, může si ho zdarma vyzvednout v omezených úředních hodinách.
13. Poděkování
Starosta obce poděkoval členům SDH za pomoc při přesunu vánočního stromu k prodejně
potravin.
Dále poděkoval členům volební komise za dva volební víkendy, při nichž bez problémů
zajistili zdárný průběh voleb v obci.
Dále starosta poděkoval Martinovi Součkovi, Jaroslavu Pichovi staršímu, bratrům
Zelinkovým, Davidu Dřeveckému a Zdeňku Šulcovi za pomoc při odstraňování poruchy
vodovodního řadu ve Svobodném.

USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 1. prosince 2020 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Zprávu z jednání finančního výboru.
3. Ukončení zakázek Rekonstrukce MŠ Libňatov a Rekonstrukce MŠ Libňatov – Dokončení
fasády.
4. Nástup Dušana Rejchrta na pozici technického pracovníka.
5. Jmenování nového správce tenisového areálu, kterým je Aleš Kosina.
6. Provedené práce na údržbě silničních příkopů a úpravu parkovacích ploch.
7. Dokončení akce Alej ke Svobodnému.
8. Provedenou opravu hydrantových uzávěrů.
9. Úpravu týkající se svozů komunálních odpadů.
10. Uzavření obecního úřadu ve dnech 21. 12. 2020 až 3. 1. 2021.
11. Zprávu z jednání spolkové a kulturní komise.
12. Zprávu z jednání stavební a vodohospodářské komise.
13. Zprávu z jednání kontrolního výboru.
14. Doplnění obecního rozhlasu o dva nové hlásiče.
15. Jmenování inventarizačních komisí.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 14/134/2020 Rozpočtové opatření číslo 5/2020 (dle svých kompetencí schválil starosta
obce k 31.10.2020)/8 ANO/.
ZO 14/135/2020. Rozpočtové opatření číslo 6/2020 /8 ANO/.
ZO 14/136/2020. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2021 /8 ANO/.
ZO 14/137/2020 Prodloužení čerpání prostředků z rozpočtu obce Libňatov pro spolky do
roku 2021 vzhledem k hygienické situaci, která v letošním roce zamezila pořádání velké
většiny plánovaných akcí a investic /8 ANO/.
ZO 14/138/2020 Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Transport
Trutnov s.r.o /8 ANO/.
ZO 14/139/2020 Cenu vodného na rok 2021 ve výši 30 Kč/m3. Zároveň tímto revokuje
usnesení č. 8/78/2019 ze 17. prosince 2019 /8 ANO/.
ZO 14/140/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Mostek M – 02 Libňatov“
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury /8 ANO/.
ZO 14/141/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Modernizace komunikací
Libňatov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací /8 ANO/.

ZO 14/142/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Modernizace Kulturního
domu Libňatov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov /8 ANO/.
ZO 14/143/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Veřejné sportoviště
Libňatov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku /8 ANO/.
ZO 14/144/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Veřejný vodovod Libňatov“
z programu Královéhradeckého kraje z dotačního programu 21POVU1 Program obnovy
venkova /8 ANO/.
ZO 14/145/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel z prostředků
Královéhradeckého kraje s názvem „Mostek M – 02 Libňatov“ /8 ANO/.
ZO 14/146/2020 Záměr prodeje pozemkové parcely č. 19/1 v katastrálním území Libňatov
/8 ANO/.
ZO 14/147/2020 Záměr prodeje pozemkové parcely č. 19/2 v katastrálním území Libňatov
/8 ANO/.
ZO 14/148/2020 Záměr prodeje pozemkové parcely č. 19/3 v katastrálním území Libňatov
/8 ANO/.
ZO 14/149/2020 Záměr prodeje stavební parcely č. 105 v katastrálním území Libňatov
/8 ANO/.
ZO 14/150/2020 Záměr prodeje pozemkových parcel 115 a 117 v katastrálním území
Libňatov /8 ANO/.
ZO 14/151/2020 Smlouvu o spolupráci Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s.,
a Obce Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov ve věci společného postupu zadavatelů při
rekonstrukci silnice III/3041, Mostu M – 02 v Libňatově a při dalších souvisejících investicích
/8 ANO/.
ZO 14/152/2020 V souladu se Smlouvou o spolupráci s Královéhradeckým krajem Bc.
Jaroslava Picha, starostu obce Libňatov, jako člena hodnotící komise pro zadávací řízení
týkající se rekonstrukce silnice III/3041 a Mostu M-02/8 ANO/.
ZO 14/153/2020 V souladu se Smlouvou o spolupráci s Královéhradeckým krajem Michala
Součka, místostarostu obce Libňatov, jako náhradníka člena hodnotící komise pro zadávací
řízení týkající se rekonstrukce silnice III/3041 a Mostu M-02/8 ANO/.
ZO 14/154/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 ze dne 7. 7. 2020 na investiční
akci Rekonstrukce MŠ Libňatov – Dokončení fasády /8 ANO/.
ZO 14/155/2020 Pokračování jednání o ceně s Milanem Horákem ohledně nákupu
pozemků čísla 4/3, 4/4 a 1027/2 v katastrálním území Libňatov a pověřuje Adama Zelinku
k jednání s majitelem pozemku /6 ANO, 1 NE, 1 se zdržel/.
ZO 14/156/2020 Záměr směny pozemku parcelní číslo 502/3 v katastrálním území
Libňatov /8 ANO/.
ZO 14/157/2020 Smlouvu o zřízení věcných břemen s Adamem Zelinkou, trvale bytem
Libňatov 102, 542 36 Libňatov, a Anetou Zelinkovou, trvale bytem Libňatov 151, 542 36
Libňatov. Obsahem je služebnost spočívající v právu „přístupu“ k vodovodní přípojce, po
části pozemku s parcelním číslem 1127/1 v katastrálním území Libňatov /7 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 14/158/2020 Smlouvu o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové týkající se připravované rekonstrukce

komunikace III/3041 a udělení výjimky z místní vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích –
dočasný zábor se poskytuje bezplatně /8 ANO/.
ZO 14/159/2020 Smlouvu o smlouvě budoucí darovací s Královéhradeckým krajem se
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové týkající se připravované
rekonstrukce komunikace III/3041 /8 ANO/.
ZO 14/160/2020 Výsledek veřejné zakázky s názvem Hasičská zbrojnice – Projektová
dokumentace s vítězem zakázky Ing. Oldřichem Bělinou, Školní 1086, 549 41 Červený
Kostelec, IČ: 72848880 /8 ANO/.
ZO 14/161/2020 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Udržení provozu prodejny
v Libňatově III“ z programu Královéhradeckého kraje z dotačního programu 21RRD10
Podpora provozu prodejen na venkově /8 ANO/.

Schůze byla ukončena ve 21.05 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Nováková ……………………………………………..
Aleš Kosina

……………………………………………..

