OBEC LIBŇATOV
542 36 Libňatov čp. 148, IČO 00278084

Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 24. 2. 2009
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/ Schválení rozpočtu na rok 2009.
3/ Přijetí daru..
4/ Zhodnocení práce zastupitelů.
5/ Různé.
.

Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Teichman Josef

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
Pichová Marie

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 s kompletním zněním návrhu rozpočtu na rok 2009.
Návrh rozpočtu byl řádně a včas vyvěšen na úřední desce a z řad občanů k němu nebylo žádných
námitek. Zastupitelé rozpočet schválili.
ad 3/ Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nabídl obcím možnost bezplatného převodu
nepotřebné techniky. Naše obec projevila zájem o kompletně vybavený přívěs PPS 8 pro potřeby
požární jednotky. Zastupitelstvo tento dar přijalo.
ad 4/ Na minulém zasedání zastupitelstva dostali všichni členové zastupitelstva za úkol vypracovat
zprávu o své činnosti za dva roky v zastupitelstvu. Každý ze zastupitelů svoji zprávu přednesl.
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ad 5/
Jaroslav Tomeš:
-

-

-

-

Manželé Melničukovi projevili zájem o koupi budovy prodejny. Zastupitelstvo v žádném případě
neplánuje prodej obecního majetku. Budova prodejny bude i nadále pouze pronajímána.
Pan Jindřich Melničuk projevil zájem vybudovat před budovou prodejny parkoviště pro svůj
autobus. I tento návrh zastupitelé rázně zamítli.
Na základě možnosti získání dotace na zřízení kontaktního místa pro Czech POINT, navrhuje
starosta zažádat o dotaci na pořízení výpočetní techniky, která je přesně určena podmínkami
ministerstva. Zastupitelé schvalují návrh zařazení naší obce do této akce.
Na základě přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 je možné, aby byly navýšeny odměny
zastupitelů od 1. ledna 2009. Zastupitelé po zvážení rozhodli své odměny ponechat v původním
stavu.
Velikonoční turnaj ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 4. dubna od 8.30 hodin. Prezentace
bude půl hodiny před startem. Nákup cen je již zahrnut v rozpočtu.
Seznámil přítomné s roční zprávou o stavu veřejného pořádku, kterou každoročně na Obecní
úřad zasílá oddělení Policie ČR v Úpici.
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Kdo z občanů by
měl zájem pracovat ve volební komisi, může se již nyní přihlásit na OÚ.
Do 23. března mohou občané vznášet připomínky k návrhu Územního plánu v obci, který je
k nahlédnutí na Městském úřadě v Trutnově, odboru územního plánování a rozvoje.
Společná žádost obcí o dotaci „Bezpečný region“ nebyla podána včas. Bude zažádáno o jinou
dotaci z jiného dotačního titulu.
Na obec byla doručena žádost „Sdružení pro Vizmburk“ o finanční příspěvek na činnost v roce
2009. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů pro nebo proti, bude
tento bod definitivně vyřešen na příštím zasedání (3 ANO, 4 NE, 1 se zdržel).
Nezisková organizace „Spolek přátel čs.-mor. Folkloru z Křižanova“ požádala o finanční
příspěvek na konání koštu slivovice, který se uskuteční v Havlovicích. Zastupitelé zamítají
poskytnutí příspěvku.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.:
-

-

V červnu bude v rámci regionu uskutečněna akce „putující kontejner“, kde bude možno odkládat
nepotřebné elektrospotřebiče. Přesný datum bude včas dán na vědomí.
Proběhla inventarizace v MŠ. Jelikož Mateřská škola je samostatný právní subjekt, není nutné,
aby zde obec prováděla inventarizaci. Bylo by vhodné tuto záležitost dořešit.
V dubnu se bude Království Jestřebí hory zabývat získáváním dotací na zateplování domů,
výměny oken. Bude požádán Ing. Verner o uspořádání besedy v Libňatově, kde nám přiblíží
veškerou problematiku alternativních zdrojů a možností podání žádostí soukromými osobami.
V nejbližší době budou do domácností v Libňatově distribuovány „Libňatovské noviny“.
Případné připomínky a další náměty adresujte přímo p. Balcarovi.
Bylo by vhodné se zamyslet o možností zateplení budovy mateřské školy.

Jaroslav Pich:
-

Je nutné buď pokácet nebo důkladně prořezat lípu u mateřské školy. Padá zde velké množství
suchých větví a jsou tím ohroženy životy lidí i nebezpečí poškození majetku.
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 24. 2. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Zprávy o činnosti zastupitelů.
3) Žádost „Sdružení pro Vizmburk“ o finanční příspěvek na činnost v roce 2009. Vzhledem
k tomu, že nebylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů pro nebo proti, bude tento bod
definitivně vyřešen na příštím zasedání (3 ANO, 4 NE, 1 se zdržel).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrh rozpočtu na rok 2009 ( 6 ANO, 2 se zdrželi).
2) Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – kompletně vybavený
přívěs PPS 8 pro potřeby požární jednotky (8 ANO).
3) Zřízení kontaktního místa v projektu Czech POINT, schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí dotace“ a zároveň souhlasí s přijetím dotace z Integrovaného operačního programu
„Zavádění ICT v územní veřejné správě“ na zřízení kontaktního místa v projektu Czech POINT
v částce max. 79 837,- Kč. (7 ANO, 1 se zdržel)
4) Ponechání původních odměn zastupitelů (8 ANO).
Zastupitelstvo obce zamítá:
1) Prodej budovy prodejny (8 ANO).
2) Stavbu parkoviště u prodejny (8 ANO).
3) Poskytnutí příspěvku neziskové organizaci „Spolek přátel čs.-mor. Folkloru z Křižanova“
(1 ANO, 6 NE, 1 se zdržel)
Zastupitelstvo ukládá starostovi:
Oslovit další firmy k předložení nabídek na svoz a likvidaci domovního odpadu (do příštího
zasedání).
Usnesení z 14. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 21. dubna 2009 od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ………………………..
……………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta

……………………………………..
JaroslavTomeš, starosta
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Ověřovatelé zápisu: Jindrová Milena…………………………………
Pichová Marie…………………………

