Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 9. 2009
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni: Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Jindrová Milena, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Omluveni: 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/ Rozpočtové opatření 2/09.
3/ Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011.
4/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Antoš Roman

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
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, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č.
2/09. Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvaluje.
ad 3/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového výhledu obce
pro roky 2010 a 2011. Zastupitelé jeho znění schvalují.
ad 4/
Jaroslav Tomeš:
- Obec získala dotaci od Ministerstva vnitra na Czech POINT ve výši 79 837,- Kč , konkrétně
na zřízení nového kontaktního místa. Zastupitelé schvalují přijetí této dotace.

1

- Do naší Mateřské školy se pro letošní školní rok přihlásil rekordní počet dětí. Z tohoto
důvodu příspěvková organizace MŠ požádala Krajský úřad (se souhlasem obce, jako
zřizovatele) o navýšení počtu dětí z 25 na 28 a zároveň o nejvyšší povolený počet
stravovaných ve školském zařízení z 30 na 40. Tato změna je zapsána ve školském rejstříku
s účinností od 1.9.2009. Zastupitelstvo tyto změny schvaluje.
- Od 1. 9. 2009 končí vysílání 2. programu z přijímače Černá Hora. Vysílač v Libňatově bude
přeprogramován a jeho vysílání by mělo být během pár dnů obnoveno.
- Oznámil zastupitelům, že dne 25. srpna proběhlo na OÚ dílčí přezkoumání hospodaření za
období leden – červenec 09. Přezkoumání provedli opět pracovníci Královéhradeckého kraje,
ekonomický odbor, oddělení kontroly a analýz obcí a nebyly shledány žádné nedostatky.
- Navrhuje pro letošní rok uzavřít smlouvu na pluhování obecních komunikací s firmou
František Zelinka, Libňatov 102. Zastupitelé tento návrh schvalují.
- V obci ještě v letošním roce proběhnou následující sběry odpadů:
17.10. svoz objemného odpadu
24.10. svoz nebezpečného odpadu, včetně pneumatik a autobaterií
zelený odpad proběhne aktuálně dle počasí.
O termínu a způsobu sběru odpadu budou občané dostatečně a včas informováni.
- Probíhají přípravné práce na návrhu Územního plánu. V současné době je tento návrh
předložen všem institucím, které se musí k návrhu vyjádřit.
- Do 30. září je možné podat žádost na dotace z programu Leader. Zastupitelstvo rozhodlo
zažádat o dotaci na opravu budovy mateřské školy: výměna oken, oprava sociálního zařízení,
rekonstrukce topení a komínu, včetně výměny kotle, výměna střešní krytiny.
Celková částka činí cca 900 000,- Kč.
Mgr. Balcar Jan, Ph.D:
- Seznámil přítomné s výsledky sběru elektroodpadu formou „Putujícího kontejneru“. Tato
akce byla velice úspěšná.
- Svazek obcí Jestřebí hory měl obdržet dotaci ve výši 125 000,- Kč na nákup zahradní
techniky. Naše obec si podala žádost o nákup nového křovinořezu. Tato dotace bude snížená a
z tohoto důvodu zastupitelstvo schvaluje změnu podílu.
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USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 9. 2009.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 2/09 (8 ANO).
2) Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 (8 ANO).
3) Přijetí dotace od KÚ na Czech POINT ve výši 79 837,- Kč (8 ANO).
4) S účinností od 1. 9. 2009 zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 25 na 28 u
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Libňatov (8 ANO).
5) S účinností od 1. 9.2009 nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 30 na 40 u
školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Libňatov (8 ANO).
6) Vypracování žádosti a její podání na opravu budovy mateřské školy z programu
Leader (8 ANO).
7) Změnu poměru u přijetí dotace na zahradní techniku od SOJH (8 ANO).
8) Sepsání smlouvy na pluhování obecních komunikací s p. Františkem Zelinkou,
Libňatov 102. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.(7 pro, 1 se zdržel).

Usnesení z 18. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 27. října od 19.00 hodin.

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

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

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

Ověřovatelé zápisu: Teichman Ivo ……………………………
Pichová Marie …………………………..
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