Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 24. 4. 2007
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová Marie, Teichman Ivo, Teichman Josef,
Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluven:

Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D.

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/ Rozpočtové opatření 1/07
3/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
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/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření
1/07. Všichni přítomní opatření schvalují.
ad 3/
Tomeš Jaroslav:
- Navrhuje k 30. 4. 2007 zrušit stavební výbor (vzhledem k novému stavebnímu zákonu).Od
1.5.2007 přeřadit p. Teichmana Josefa do kontrolního výboru a p. Teichmana Iva do
kulturního výboru. Zároveň se mění i odměna dosavadního předsedy stav.výboru na výši
odměny člena zastupitelstva.Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s tímto návrhem.

- Pan Jaroslav Rejdák požádal obec o pronájem rybníka u Tomkových. Tento pronájem se
nedoporučuje.
- Je nutné zajistit údržbu koupaliště – především čistotu vody. Do 20.5. starosta a
místostarosta zajistí údržbu a opravu zábradlí.
- Upozornil na havarijní stav podlahy na poště. Oprava se plánuje současně s rekonstrukcí
kuchyně MŠ.
- Pan Zdeněk Vít nabízí obci k odprodeji akumulační kamna do prodejny.
- Stále se vyskytují opakující se problémy s únikem vody. Navrhuje schůzku 4 lidí a
zkontrolovat celé obecní vodovodní potrubí. P. Teichman Josef nabízí svoji pomoc.
- Sdružení mateřských škol SULIHARA pořádá při příležitosti 10. výročí vzniku kulturní
program „ SLUNÍČKO“, které se koná 17. května v Divadle A. Jiráska v Úpici od 17.
hodin.Občané Libňatova jsou na tuto akci srdečně zváni.
- Na OÚ se evidují veškeré připomínky občanů na zasedáních. Občané mají možnost do této
evidence nahlédnout.
- Od 1. dubna 2007 má pronajatou prodejnu pan Jindřich Melničuk, bytem Libňatov 139.
Vzhledem k nutnosti udržení prodejny v obci, z důvodu zásobovanosti obyvatelstva, byl
komisí /složené ze členů ZO/ stanoven nájem 1,- Kč/měsíčně.
Zelinková Jana:
- Jménem obyvatel osady Svobodné poděkovala za opravu cesty.
- Kritizuje čistotu ovzduší v obci, především upozorňuje na pálení.
- Upozorňuje na nedostatečný a nekvalitní přenos zvuku do obecního rozhlasu.
- Dotazuje se na odvoz nebezpečných odpadů.
- Opakovaně upozorňuje na havarijní stav zábradlí u dolní čekárny.
- Ve Svobodném je nově umístěna poštovní schránka.
- Dotazuje se na umístění lavičky u písníku?
Jindrová Milena:
- Studny a septiky.Žádost je nutné podat do 30.6.2007. Tiskopisy lze získat na OÚ nebo na
webu.
Pich Jaroslav:
- Připomíná na nutnost odzkoušení pož. hydrantů, najít uzávěry a viditelně je označit.

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 24. dubna 2007.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1/07 /všichni pro/.
2. Zrušení stavebního výboru k 30. 4. 07 (Teichman Josef-člen kontrolního výboru,
Teichman Ivo-člen kulturního výboru) /všichni pro/.
3. Nájem v prodejně p. Jindřichu Melničukovi ve výši 1,- Kč/měsíčně od 1.4.2007
/všichni pro/.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi a místostarostovi: - do 20.5. zajistit údržbu a opravu zábradlí u koupaliště.
- zajistit odzkoušení hydrantů a označit uzávěry (ve spolupráci
s SDH) do 30.6.2007.

Usnesení ze 3. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 26. června od 19.30 hodin.
Předsedové výborů si připraví zprávy o své činnosti za 1. pololetí.
Schůze byla ukončena ve 20.25 hodin.

Zapsala: Šévlová Stanislava ………………………
……………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta

…………………………………………………
Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie …………………………….
Teichman Ivo …………………………….

