Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 6. 2007
od 16.00 hodin v kulturním domě
Přítomni:

Jindrová Milena, Mgr.Balcar Jan, Ph.D., Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluven:

Antoš Roman, Teichman Ivo

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 2/07.
3/ Zprávy o činnosti výborů.
4/ Změna zastavěného území obce.
5/ Zpracování územního plánu obce.
6/ Majetkové záležitosti.
7/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Pichová Marie
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
Zelinková Jana

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
2/07. Všichni přítomní opatření schvalují.
ad 3/ - Předsedkyně finančního výboru, paní Zelinková, přednesla zprávu o činnosti
finančního výboru za 1. pololetí.
- Předsedkyně kulturního výboru, paní Pichová , seznámila přítomné s činností
kulturního výboru.
- Předseda kontrolního výboru, pan Balcar, přednesl zprávu o činnosti kontrolního
výboru za 1. pololetí.
ad 4/ Manželé Grundovi ze Svobodného projevili zájem o výstavbu rodinného domu
na vlastním pozemku č. 372/2, který se nachází mimo zastavěné území obce a je veden jako
lesní pozemek. Zastupitelstvo s tímto úmyslem souhlasí. Změna zastavěného území byla včas

a řádně zveřejněna na úřední desce OÚ Libňatov. Nikdo z občanů neměl k této záležitosti
připomínky.
ad 5/ Vzhledem k vývoji legislativy je nutné, aby obec měla zpracován územní
plán.Jedná se o dlouhodobou záležitost, která by v budoucnu měla být pro obec a její občany
přinosem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním na MěÚ v Trutnově, odboru
rozvoje města a územního plánování.
ad 6/ V následujícm bodě bylo jednáno o případném prodeji pozemků 499/4 a 299.
Tento úmysl byl včas a řádně zveřejněn na úřední desce. Nikdo z občanů neměl námitky.
- Paní Kosinová, bytem Libňatov 117 má zájem o odkoupení části nebo celého obecního
pozemku p.p.č. 499/4 o výměře 260 m2. Na části tohoto pozemku je postavena jejich
plechová garáž. Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v centru obce, zastupitelstvo
nedoporučuje jeho prodej, ale pouze sepsat novou nájemní smlouvu.. V případě budoucího
záměru o výstavbu garáží budou mít manž. Kosinovi předkupní právo..
- Pan Martin Grega požádal o odprodej části p.p.č. 299, na které má zájem postavit kolnu.
Tento pozemek má pronajmut p. Endlich Josef. Zastupitelstvo doporučuje odložit tuto
záležitost na příští zasedání. Do té doby je nutné celou záležitost projednat přímo na místě.
ad 7/
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
- Doporučuje vytvořit propagační materiál obce, kterým je možné naší obec prezentovat.
- Doporučuje uvažovat o změně uspořádání www. stránek obce. Bylo by vhodné na tyto
aktivity nalézt finanční zdroje.
- Upozorňuje na zdroje finančních prostředků od Krajského úřadu a ministerstva, kde jsou
vypisovány granty. Tyto zdroje nejsou ze strany naší obce dostatečně využívány.
Tomeš Jaroslav:
- Navrhuje nabídnout starý počítač k odprodeji p. Kábrtovi. Pro obec je nepotřebný.
- Zamyslet se nad zrestaurováním sochy Jana Nepomuckého. Zastupitelstvo navrhuje zjistit
cenu zhotovení nové hlavy a případně opravenou sochu umístit na roh zahrady školy.
- Při sběru nebezpečného odpadu se opět opakovala nekázeň ze strany občanů a byly na
svozových místech nashromážděné věci, které sem nepatří.

Zelinková Jana:
- Doporučuje vyřezat a vykopat křoví u koupaliště.
Dvořáček Václav:
- Vyslovuje stížnost na nevhodné chování mladých hasičů. V případě opakujících se
problémů a poškozování soukromého majetku, bude tuto záležitost hlásit trestní komisi.
Starosta obce se zavazuje tuto záležitost vyřešit s p. Borůvkou.

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 6. 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty.
2/ Zprávy o činnosti finančního, kulturního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Rozpočtové opatření 2/07 /všichni pro/
2/ Změnu zastavěného území obce o p.p.č. 372/2 ve Svobodném /všichni pro/.
3/ Zpracování územního plánu obce a zároveň pověřuje starostu jeho zajištěním /všichni pro/.
4/Odložení jednání o prodeji pozemku p.p. 229 na další zasedání /všichni pro/.
5/ Sepsání nové nájemní smlouvy na část p.p.č. 499/4 s p. Kosinovou /všichni pro/.
6/ Odprodej počítače /všichni pro/.
Usnesení ze 4. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 4. září od 19.30 hodin.
Schůze byla ukončena v 18.05 hodin

Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………….

………………………………………
Jaroslav Pich, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Zelinková Jana ………………………….
Jindrová Milena …………………………

