Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16. 6. 2009
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni: Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: Antoš Roman, Teichman Josef
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 závěrečného účtu obce za rok 2008.
3/ Rozpočtové opatření 1/09.
4/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
Pich Jaroslav

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/ Dne 19.5.2009 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, které
provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly. Předmět
přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěné žádné
nedostatky v účetnictví ani v hospodaření obce. Závěrečný účet obce za rok 2008 byl včas a
řádně vyvěšen a občané měli možnost seznámit se s jeho obsahem. Zastupitelé závěrečný účet
schvalují bez výhrad.
ad 3/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření
č. 1/09. Jedná se o zvýšení rozpočtu o dotace na volby do Evropského parlamentu a o dotaci
na od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.

ad 4/
Mgr. Balcar Jan, Ph.D:
- Podrobně seznámil přítomné s programem a organizací zájezdu do mikroregionu Poondavie,
do obce Trhoviště. Tato expedice se koná ve dnech 16. – 19. 7.2009 v rámci projektu Rozvoj
spolkové činnosti mezi obcemi Libňatov a Trhoviště, který finančně podporuje
Královéhradecký kraj a Obec Libňatov.
- Opakovaně doporučuje pozastavit plánované akce a požádat o dotace, které je nutno
zpracovat do 26. října 2009. Do té doby by se mělo zastupitelstvo sejít a vybrat projekty, na
které požádáme o dotaci.
- Navrhuje podat výpověď firmě Transport Trutnov na svoz a likvidaci domovních odpadů.
Po důkladném zvážení všech okolností, zastupitelstvo změnu firmy na svoz odpadu zamítá.
Tomeš Jaroslav:
- Seznámil zastupitele s nabídkou firmy Aspida, která se zabývá vydáváním časopisu
„Cestujeme po Čechách“. Jednalo by se o reklamní inzerci v hodnotě 5 753,- Kč. Zastupitelé
po projednání tuto nabídku zamítli.
- Seznámil zastupitele s obsahem dopisu Zemědělské společnosti Svobodné a.s. Havlovice
nad Úpou, kde naši obec žádají o příspěvek na dvě soupravy štěrku na opravu cest. Vzhledem
k tomu, že ZS využívá většinu našich cest a zatím se nikdy nepodílela na jejich opravách,
zastupitelé tuto žádost zamítli.
Kosina Aleš:
- Informoval přítomné o probíhajících přípravných pracech na rekonstrukci elektrického
vedení v obci. V současné době probíhá zpracovávání projektové dokumentace.
Kubasa Jiří:
- Opětovně upozorňoval na havarijní stav příjezdové komunikace k čp. 52 a 95.
- Tato komunikace je majetkem Pozemkového fondu ČR.

USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16. 6. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Informace o zájezdu do slovenské obce Trhoviště ve dnech 16. - 19.7.2009.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2008 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad (7 ANO).
2) Rozpočtové opatření 1/09 (7 ANO).

Zastupitelstvo obce zamítá:

1) Žádost Zemědělské společnosti Svobodné a.s. Havlovice nad Úpou na příspěvek na
štěrk pro opravy cest (6 ANO, 1 se zdržel).
2) Uveřejnění reklamní inzerce do časopisu firmy Aspida „Cestujeme po Čechách“
(1 ANO, 3 NE, 3 se zdrželi).
3) Výpověď firmě Transport Trutnov na svoz domovního odpadu (6 ANO, 1 NE)

Usnesení z 16. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 1. září 2009 od 19.30 hodin.

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

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

……………………………………..
JaroslavTomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Jindrová Milena…………………………………
Pich Jaroslav ……………………………

