Zápis
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16. 12. 2008
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:
Omluveni:

Antoš Roman, Mgr.Balcar Jan, Ph.D., Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
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 4/08.
3/ Jmenování inventarizačních komisí.
4/ Rozpočtové provizorium na leden a únor 2009.
5/ Zpráva o činnosti požární jednotky obce.
6/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Antoš Roman
Teichman Josef

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 změnami rozpočtu v rozpočtovém opatření 4/08.
ad 3/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval inventarizační komise pro rok 2008. Inventarizace
hmotného a nehmotného investičního majetku, peněžních prostředků, závazků a pohledávek
k 31.12.2008 bude provedena nejpozději do 31. ledna 2009.
Složení komisí:
Hlavní inventarizační komise:

předseda

Jindrová Milena

členové

Tomeš Jaroslav
Teichman Josef

Sbor dobrovolných hasičů:
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předseda

Pich Jaroslav

členové

Vít Zdeněk
Souček Michal

Osvětová beseda:

předseda
členové

Zelinková Jana
Pichová Iva
Antoš Roman

Mateřská škola:

předseda
členové

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
Pichová Marie
Pichová Iva
Jiránková Iva

Obecní úřad, byt,
prodejna, knihovna

předseda
členové

Teichman Ivo
Pichová Marie
Šévlová Stanislava

ad 4/ Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet na rok 2009 bude schválen v měsíci únoru, je nutné, aby
obec přijala rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2009. V tomto období se počítá pouze
s předpokládanými příjmy a s pravidelnými plánovanými výdaji. Znění provizoria přednesla p. Šévlová.
Zastupitelstvo rozpočtové provizorium schvaluje.
ad 5/ Velitel a starosta SDH, pan Zdeněk Vít, přednesl zprávu o činnosti a vybavenosti požární jednotky
obce. Jedná se o JPO 5, která nespadá do Sboru dobrovolných hasičů. Obec má dvě družstva JPO.
Zároveň žádá o umožnění školení PJ na sále kulturního domu i pro sousední sbory (1x ročně).
Tomeš Jaroslav:
- Pan Roman Šváb požádal o změnu zastavěného území ve Svobodném p.p.č. 376/1.
Na této parcele má v úmyslu stavět rodinný dům. Vzhledem k tomu, že se jedná o odlehlý pozemek,
který není součástí zastavěného celku, zastupitelé tuto změnu zamítají.
- Transport Trutnov navyšuje od 1. ledna cenu za svoz a likvidaci domovního odpadu. Z tohoto důvodu
navrhuje zvýšit poplatek za domovní odpad na 400,- Kč/ osobu a rok. Studenti, kteří budou
prokazatelně během roku ubytováni na kolejích, internátě, popř. privátě a doloží toto písemným
potvrzením, navrhuje částku snížit na 200,- Kč/rok. Zastupitelé s uvedenými návrhy souhlasí.
- Navrhuje akci, zařazenou do plánu akcí na r. 2009 (rekonstrukce budovy OÚ), zadat firmě Unistav
Úpice. Zastupitelé souhlasí s tímto zadáním.
- Navrhuje i na příští rok uzavřít smlouvu s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce v obci.
Mgr.Balcar Jan, Ph.D
- Začínají se připravovat Libňatovské noviny. Žádá zástupce složek a spolků o příspěvky do novin za rok
2008.
- Na OÚ bude možné vyzvednout si nové mapy Jestřebích hor.
Kosina Aleš:
- Navrhuje, zda by nebylo vhodné pro občany uspořádat přednášku o chování při požáru.
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16.12. 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování inventarizačních komisí.
3) Zprávu o činnosti a vybavenosti požární jednotky obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 4/08 ( 8 ANO).

2) Rozpočtové provizorium na leden a únor 2009 (8 ANO).
3) Zvýšení poplatků za svoz a likvidaci domovního odpadu na rok 2009. Poplatek na 1 osobu bude

činit 400,- Kč na rok, studenti, po předložení potvrzení 200,- Kč (8 ANO).
4) Zadat rekonstrukci obecního úřadu firmě UNISTAV Úpice (6 ANO, 2 se zdrželi).

Zastupitelstvo obce zamítá:
1) Změnu zastavěného území ve Svobodné, dle žádosti p. Švába (7 zamítá, 1 se zdržel).

Usnesení z 13. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.55 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v únoru 2009.
Termín bude včas upřesněn.

Zapsala: Šévlová Stanislava ………………………..
……………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Antoš Roman …………………………………
Teichman Josef…………………………
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……………………………………..
Jaroslav Tomeš, starosta

