Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13. 2. 2007
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:
Mgr. Balcar Jan, Ph.D., Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Ivo, Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluven:

Antoš Roman

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu
tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Schválení závěrečného účtu obce za r. 06.
3/ Návrh rozpočtu.
4/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D.
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Josef
Pichová Marie

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

ad 2/ Dne 16. ledna 2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2006,
které provedly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly.
Předmětem přezkoumání bylo dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnutých dotací a věcné a formální správnosti dokladů. Během přezkoumání
byl zjištěn pouze jeden nedostatek a to je evidence pozemků. Chybí ocenění dle jednotlivých
pozemkových parcel. Toto ocenění bude zadáno znalci a zpracované do 31.10.2007. Závěrečný
účet byl řádně a včas vyvěšen a občané měli možnost seznámit se všemi dokumenty. Z řad

občanů nebyly žádné připomínky. Zastupitelé jej schvalují s výhradou.

ad 3/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla návrh rozpočtu obce pro rok 2007. Návrh
rozpočtu byl řádně a včas zveřejněn na obecní úřední desce. Z řad občanů nebyly vzneseny žádné
připomínky. Zastupitelé návrh rozpočtu schválili.

ad 4/
Tomeš Jaroslav:
- Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon. Na základě tohoto zákona již nemůže náš Obecní
úřad povolovat drobné stavby. O veškerá povolení drobných staveb musí občané žádat příslušný
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby.
- Pan Jiří Peterka z Úpice žádá naší obec o umístění lavičky do Svobodného, v místě bývalého
písníku, kde je krásný výhled na okolí.
- Na OÚ jsou zasílány nabídky na zpracování obecního praporu a znaku. Bylo by vhodné se nad
touto problematikou zamyslet.
- Pan Radek Černý z Nové Paky nabízí kouzelnická vystoupení pro děti a dospělé při různých
příležitostech. Zvážit využítí, např. při dětském karnevalu. P. Jindrová, jako předsedkyně
Českého červeného kříže, se podrobněji domluví o možnostech uspořádání tohoto představení.
- V sobotu 7.4.2007 se uskuteční pod patronací obce tradiční Velikonoční turnaj ve stolním
tenisu. Na nákup je třeba uvolnit 3 000,- Kč. Je nutné rozmyslet si, jaké ceny zakoupit.
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění výše uvedené částky.
- Seznámil přítomné se zprávou o bezpečností situaci v obvodu OOP Úpice za rok 2006.
- Řešit problém se sochou sv. Jana Nepomuckého.
- Seznámil přítomné s dopisem MěÚ Trutnov o nutnosti zpracovat Územní plán obce.

Jan Balcar:
- Zvážit možnost využívání služeb Městské policie.
- Nově vznikající Království Jestřebí hory o.p.s. (www.kjh.cz). Je možnost žádat o dotace na
společnou regionální strategii.
- Bylo by vhodné zhotovit seznam sakrálních staveb v obci a zamyslet se nad postupnými
opravami.

Vlasta Rejdáková:
- Upozorňuje na neudržované pozemky chalupářů.
- Jak pokračuje jednání ohledně vysílače na T-Mobile.

Jana Zelinková:
- Stále bliká světlo veřejného osvětlení u Bejrových.
- Upozorňuje na špatný přenos zvuku obecního rozhlasu - není rozumět.

Teichman Vladimír:
- Opětovně upozorňuje na poházený odpad u p. Mazače a při silném dešti hrozí nebezpečí
znečištění potoka.

Růžena Vítová:
- Vytýká menší problém při pluhování.
- Zajímá se o uspořádání setkání důchodců.

USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13.2.2007
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Závěrečný účet obce za rok 2006 - s výhradou: chybí ocenění jednotlivých pozemkových
parcel /všichni pro/.
2/ Opatření k nápravě nedostatků - ocenění pozemků bude zadáno znalci, které bude zpracováno
do konce října 2007 /všichni pro/.
3/ Návrh rozpočtu na rok 2007 /všichni pro/.
4/ Příspěvek ve výši 3 000,- Kč na Velikonoční turnaj ve stolním tenise /všichni pro/.
5/ Zpracování Územního plánu obce /všichni pro/.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1/ Pověřuje starostu vést jednání se zájemci o pronájem prodejny.
2/ Starostovi obce požádat MěÚ Trutnov o zpracování Územního plánu.
3/ Starostovi a místostarostovi, do 30.6.2007 vytvořit soupis sakrálních staveb v obci včetně
majitelů..
Usnesení ze 2. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 24. dubna 2007 od 19.00 hodin.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava .......................
.....................................................
Jaroslav Pich, místostarosta

......................................................
Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Teichman Josef ......................................
Pichová Marie .........................................

