Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13. 5. 2008
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Antoš Roman, Mgr.Balcar Jan, Ph.D., Pich Jaroslav, Pichová Marie, Teichman
Ivo, Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluvena:

Jindrová Milena

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto
zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007.
3/ Schválení přijetí dotace z POV.
4/ Rozpočtové opatření 1/08
5/ Rozpočtový výhled na r. 2009-10.
6/ Změny zastavěného území obce.
7/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo

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/ Závěrečný účet obce byl včas a řádně zveřejněn na obecní úřední desce. Během
kontroly hospodaření, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu, oddělení kontroly a analýz
ve dnech 28. 11. 2007 a 23. 4. 2008. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky
v účetnictví ani v hospodaření obce. Závadou byly pouze chyby zjištěné při kontrole
inventarizace. Při ocenění pozemků došlo v několika málo případech k nepatrným rozdílům
ve výměře pozemku. Navíc chyběly 4 lesní pozemky. Z toho důvodu, přijímá zastupitelstvo
závěrečný účet s výhradou a je nutné přijmout nápravné opatření k odstranění nedostatků.
Chybějící pozemky budou dány k ocenění znalcům a následně bude provedena mimořádná
inventura pozemků. Závěrečný účet a nápravné opatření bylo schváleno jednohlasně. Za
odstranění nedostatků zodpovídá starosta obce a budou provedeny do 31.10.2008.
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ad 3/ Obec Libňatov požádala na rok 2008 o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu
kulturního domu. Zastupitelstvo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje schválilo pro naši
obec dotaci ve výši 122 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí výše uvedené dotace.

ad 4/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č.
1/08. Jedná se o zvýšení příjmů i výdajů o 11 590,- Kč. Zastupitelstvo rozpočtové opatření
schvaluje.

ad 5/ Účetní obce přednesla kompletní znění rozpočtového výhledu obce na roky 2009 a
2010. Jedná se o nejdůležitější příjmy a výdaje obce v těchto letech. Zastupitelstvo znění
rozpočtového výhledu schvaluje. Rozpočtový výhled byl řádně a včas zveřejněn na úřední
desce obce.

ad 6/ Na 7. zasedání zastupitelstva obce dne 18.12. 2007 byla schválena změna zastavěného
území. Bylo navrženo rozšířit zastavěné území o p.p.č. 312/1, 312/3, 313, 717/1, 878/3,
880/1, 880/2, 880/11. Městský úřade v Trutnově, odborem územního plánování, byla žádost
doplněna o již zastavěné parcely: 613/7, 857/5, 857/6, 857/7, 858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 860/
2, 860/3, 860/4. Zastupitelstvo obce změnu zastavěného území schválilo. Po tomto schválení
bude tato změna vyvěšena po dobu 15ti dnů na obecní úřední desce.

ad 7/
Tomeš Jaroslav:

- Komise, složená z p. Tomeše, Picha a Antoše, rozhodla zadat opravu kulturního domu firmě
Maratonstav, Úpice. Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí komise.
- Obec požádala o dotaci na zpracování Územního plánu. Zatím je nezávazně přislíbeno
200 000,- Kč.
- V současné době probíhá oprava místní komunikace k Hlavicovým.
–

Množí se připomínky na používání zahradní mechanizace o víkendech. Používání nelze
plošně celodenně zakázat, lze pouze obecní vyhláškou stanovit dobu, kdy je používání
zahradní mechanizace nevhodné.

–
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Vít Zdeněk:
- V letošním roce uspořádají dětský den hasiči.
- 14. 5. hasiči provedou vyčištění koupaliště.
- V pátek 16. 5. se libňatovští hasiči zúčastní soutěže Federálův memoriál v Maršově.
- P. Netíková chce zrušit příjezdovou cestu k čp. 59, je nutné zamyslet se nad touto situací.

Kosina Aleš:
- Jednal s p. Maternou z ČEZ – rekonstrukce elektrického vedení v obci je plánovaná do 5ti
let.

Zelinková Jana:
- Opakovaně upozorňuje, že u písníku ve Svobodném se hromadí skládka odpadů. Bylo by
vhodné umístit u lavičky nádobu na odpadky.
- Je nutné opravit díry v hlavní komunikaci ke Svobodnému.
- Opakovaně se vyskytují problémy při svozu domovních odpadů. Firma Transport jezdí
pouze s velkým autem a dochází k ničení krajnic cest.

Balcar Jan:
- Bylo by vhodné zařídit a co nejvýhodněji zorganizovat v podzimních měsících svoz
zeleného odpadu v obci.

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. května 2008.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradou /všichni pro/.
2/ Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření /všichni pro/.
3/ Přijetí dotace na opravy kult. domu z Programu obnovy venkova ve výši 122 000,- Kč.
Zároveň zplnomocňuje starostu obce podepsáním smlouvy a ke všem výkonům s tím
souvisejícím /všichni pro/.
4/ Rozpočtové opatření 1/08 /všichni pro/.
5/ Rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010 /všichni pro/.
6/ Změnu zastavěného území o p.p.č. 312/1, 312/3, 313, 717/1, 878/3, 880/1, 880/2, 880/11,
613/7, 857/5, 857/6, 857/7, 858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 860/ 2, 860/3, 860/4 /všichni pro/.
7/ Na základě doporučení komise zadat opravu kulturního domu firmě Maratonstav Úpice.
Zároveň zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce podepsáním smlouvy /všichni pro/.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1/ Starostovi obce – zadat ocenění chybějících pozemků a nařídit mimořádnou inventuru
pozemků do 31.10.
Usnesení z 9. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.55 hodin.
Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 1.7.2008.
Zapsala: Šévlová Stanislava ………………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Teichman Ivo ………………………………..
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