Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 11. 2008
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:
Omluveni:

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

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 přijetí daru
3/ Rozpočtové opatření 3/08.
4/ Návrh plánu akcí na rok 2009.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Jindrová Milena
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Mgr.Balcar Jan, Ph.D
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/ JUDr. Berg, bytem Hradec Králové, nabídl obci dar ve výši 10 000,- Kč. Má zájem, aby
tyto finance byly využity na opravy sakrálních staveb v obci. Zastupitelé schvalují jeho
přijetí.
ad 3/ Účetní obce, p. Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 3/08.
Jedná se o dotaci, kterou obec obdržela na financování voleb do Zastupitelstva krajů a do
Senátu Parlamentu ČR. Tato dotace je účelová a má přesně stanoveno, na co je možné ji
použít. Vzhledem k tomu naše obce celou dotaci nevyčerpala, bude část vrácena Krajskému
úřadu v lednu 2009. Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.

ad 4/ Zastupitelé předložili předběžný návrh akcí na rok 2009:
- Rekonstrukce Obecního úřadu. Zde je také plánováno vybudovat bezbariérový
vchod. Bylo navrženo, aby na tuto akci bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy
venkova . Žádosti se podávají do konce tohoto roku na Krajský úřad. Zastupitelstvo souhlasí
se zařazením akce do POV.

-

-

Opravy místních komunikací
Oprava fasády požární zbrojnice.
Vybudování chodníku u kulturního domu a pohostinství
Rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně osvětlení zvonice, v případě, že ČEZ
provede plánovanou výměnu elektrických sloupů.

ad 5/
Tomeš Jaroslav:
- Prodloužení vodovodního řadu na dolní části obce navrhuje, na základě vyhodnocení
nabídek zadat : výkopové práce firmě Zelinka, montáž potrubí firmě Vodovody a kanalizace
Malé Svatoňovice. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.
- Navrhuje ponechat zimní údržbu obecních komunikací dle platných smluv – firmě Zelinka a
Zemědělská společnost Svobodné, Havlovice.
- Navrhuje uzavřít smlouvu s Televizí – JS, Úpice na pořizování televizních reportáží,
pořádaných obcí a místními spolky.
- Vzhledem k množství odpadů z obecních pozemků, uzavřít smlouvu se Skládkou Pod
haldou ve Rtyni v Podkrkonoší, kde bude mít obec možnost odpad ukládat. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasí.
- Obec je zapojena do programu Bezpečný region, na který je v současné době zpracovávána
žádost o dotaci, společně 4 dobrovolných svazků obcí. ZO na svém 8. zasedání 26.2.2008
schválilo účast na programu v případě, že dotace bude ve výši 90 % celkových nákladů.
Protože se jedná o velmi rozsáhlý projekt v hodnotě několika milionů korun, do kterého je
zapojena řada obcí 4 DSO, je nutné naše stanovisko přehodnotit a změnit na krytí akce
z vlastních zdrojů do výše max. 25 % nebo od projektu úplně odstoupit. V případě, že by tato
změna nebyla provedena, byl by projekt ohrožen a o možnost získat dotaci by přišly i ostatní
obce.
- Všichni občané jsou srdečně zváni na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se bude
konat 2. prosince od 16. hodin u OÚ.. Přesnější informace se občané včas dozvědí z místního
rozhlasu.
- Navrhuje, že by bylo vhodné vydat propagační materiál naší obce (brožurku).
- Vyzývá velitele požární jednotky obce, aby na příštím zasedání podal zprávu o stavu jejího
vybavení, popřípadě sepsat požadavky chybějícího vybavení.
Mgr.Balcar Jan, Ph.D.
- Poděkoval za vzorné zorganizování koncertu Ondavčanka, včetně pohoštění. Navrhuje výlet
do oblasti Poondavie, dle zájmu místních zastupitelů a hasičů.
- Poděkoval občanům za podporu Strany zelených při volbách do krajských zastupitelstev.
- Z programu Leader má firma Kopecký z M. Svatoňovic zakoupenou štěpkovačku, kterou je
možné pronajmout na likvidaci větví po těžbě dřeva v případě zajištění traktoru.
- Vyzývá spolky - opět mohou zažádat o Granty.
- Nabídl svoji pomoc při zpracování Libňatovských novin. Doporučuje jejich distribuci
nejpozději začátkem února 09.
Dalším dobrovolníkem, který by se rád podílel na realizaci novin, je Jaroslav Pich ml.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 11.11. 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Přijetí finančního daru od p. JUDr. Berga ve výši 10 000,- Kč (7 ANO).

2) Rozpočtové opatření 3/08 ( 7 ANO).
3) Realizaci akce „rekonstrukce obecního úřadu“, zároveň na tuto akci požádat o
dotaci z Programu obnovy venkova (7 ANO).
4) Zadání prodloužení vodovodu na dolním konci obce firmám Zelinka (výkopové
práce) a firmě Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice (montáž vodovodního
potrubí), (7 ANO).
5) Zadání zimní údržby komunikací firmě Zelinka a Zemědělská společnost
Svobodné, Havlovice nad Úpou (7 pro).
6) Uzavření smlouvy s Televizí JS Úpice. Zároveň pověřuje starostu obce jejím
podepsáním
( 7 pro).
7) Uzavření smlouvy se Skládkou Pod haldou, Rtyně v Podkrkonoší. Pověřuje
starostu jejím podepsáním (7 pro).
8) V programu Bezpečný region změnu krytí z vlastních zdrojů na max. 25 (7 ANO).
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Veliteli požární jednotky: předložit na 13. zasedání zprávu o materiální

vybavenosti a personálním obsazení PJ.
Usnesení z 12. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 16. 12. 2008 od 19.00 hodin.

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

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr.Balcar Jan,Ph.D. …………………………………
Teichman Ivo…………………………

