Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 9. 9. 2008
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Teichman Ivo

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/ Rozpočtové opatření 2/08.
3/ Zpráva o hospodaření obce k 31.8.
4/ Majetkové záležitosti.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Jindrová Milena
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Mgr.Balcar Jan, Ph.D
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, p. Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 2/08.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.

ad 3/ Účetní obce poskytla přítomným informace o plnění rozpočtu k 31.8..

ad 4/
Na základě jednání s ředitelkou České pošty bylo obci oznámeno, že od 1.1.2009 bude
zrušena pobočka České pošty v Libňatově. Vzhledem k tomu, že s tímto krokem nesouhlasí
ani obecní úřad, ani občané, pověruje zastupitelstvo obce starostu zajištěním podepsání petice.

Vzhledem ke skutečnosti, že návštěvnost místní lidové knihovny je minimální, bylo k 31.8.
zrušeno místo knihovnice. Pokud budou mít občané zájem si nějaké knížky vypůjčit, mohou
se obrátit přímo na obecní úřad, kde je denně přítomna účetní. Byla navržena zkušební doba
po dobu jednoho roku, kdy bude známo, zda je z řad občanů o tuto službu zájem.
Do konce roku ještě obec plánuje uskutečnit následující akce:
- realizovat prodloužení vodovodu
- oprava židlí v kulturním domě.
Paní Marcela Vojtěchová /roz. Bergerová/ požádala obec o projednání změny zastavěného
území o parcely: 559/1, 506 /5 a 506/6. Vlastníkem všech těchto parcel je p. Miloslav Berger,
bytem Libňatov 127 a jeho dcera má zájem na některé této parcele stavět rodinný dům.
Zastupitelstvo důkladně zvážilo tento záměr a souhlasí se zařazením p.p.č. 506/5 a 506/6 do
změn zastavěného území. P.p.č. 559/1 se nedoporučuje, protože by netvořila ucelené území,
nelze napojit na obecní vodovod a poblíž je výhledově uvažováno dle ÚP KHK s výstavbou
rychlostní komunikace na Červený Kostelec.

ad 5/
Tomeš Jaroslav:
- V současné době probíhají přípravné práce na zpracování územního plánu.
- Upozornil na mimořádné veterinární opatření (je již zveřejněno na obecní vývěsce), kterým
se nařizuje očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce.
- Poděkoval všem, kteří se podíleli na opravě tenisového kurtu, především p. Janu
Kadaníkovi, který tuto akci dobrovolně zorganizoval.
- Oprava křížku u Hájkových je již zadaná p. Malému.
- Chalupu čp. 105 /po Glazarových/ koupila p. Edita Keplová, která se v naší obci přihlásila
k trvalému pobytu. Je zde problém, že k tomuto domu není žádná příjezdová cesta. Po
místním šetření bylo zjištěno, že ani po úpravách na obecním pozemku by nebyl možný
příjezd k domu nákladními ani osobními automobily.
- Na základě stížnosti p. Petra Bejra na nebezpečí povodně, která ohrožuje jeho majetek je
nutné provést protipovodňové opatření na hřišti. Nejlepší variantou je vybudování valu na
hřišti k zamezení průtoku vody na p.p. pana Bejra.
- Zpracoval návrh vyhlášky na omezení používání malé mechanizace ve stanovenou dobu.
Zastupitelstvo tuto záležitost důkladně zvážilo a navrhuje zatím s vydáním této vyhlášky
počkat.

- Ve dnech 17. a 18. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR.
Volby proběhnou opět přímo v prostorách obecního úřadu. Zájemci o činnost ve volební
komisi se mohou přihlásit na OÚ.
- Firma BSP Colzunting Brno nabídlo obci zpracování kompletní dokumentace v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně potřebných školení. Starosta
doporučuje zadat zpracování dokumentace dle nabídkového listu.

Zdeněk Vít:
- upozorňuje na trvale havarijní stav cesty k čp. 59. Tato cesta je majetkem p. Netíka
Navrhuje na části obecní cesty natáhnout asfaltový povrch, aby se zabránilo neustálému
splavování.

Mgr.Balcar Jan, Ph.D.,

- Navrhuje, uzavření smlouvy s Televizí JS na natáčení reportáží z hasičských soutěží a akcí
pořádaných obcí.
- Upozorňuje občany, že je možné odvážet biologický odpad (i padaná jablka) na fermentační
stanici do Úpice, kde tento odpad zlikvidují zdarma, občané si platí pouze dopravu.
- 3. října se bude v našem kulturním domě konat koncert slovenského souboru Ondavčanka.

Aleš Kosina:
- Navrhuje, zda by nebylo vhodné na nově rekonstruovaném sále v KD uspořádat hudební
podvečer, kde mají zájem vystoupit žákyně ZUŠ Trutnov.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 9. 9. 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Hospodaření obce k 31.8.2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 2/08 ( 7 ANO).
2) Změnu zastavěného území o p.p.č. 506/5 a 506/6 (7 ANO).
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi: zorganizovat sepsání petice proti zrušení pošty.
Mgr. Janu Balcarovi, Ph.D.: projednat s J. Středou uzavření smlouvy s jeho televizí.

Usnesení z 11. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.35 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 21. října 2008 od 19.30 hodin.

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

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr.Balcar Jan,Ph.D. …………………………………
Zelinková Jana…………………………

