Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 23. 02. 2010
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni: Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová
Marie, Teichman Ivo,Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
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 2010.
3/ Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012.
4/ Schválení Územního plánu obce.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Antoš Roman

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 s kompletním zněním návrhu
rozpočtu na rok 2010. Rozpočet byl řádně a včas vyvěšen na úřední desce fyzické i
elektronické a z řad občanů k němu nebylo žádných námitek. Zastupitelé rozpočet schválili
jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytku příjmů z předchozích let.
ad 3/ Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového výhledu na roky 2011
a 2012. Zastupitelé k jeho znění neměli žádné námitky.
ad 4/ Územní plán obce Libňatov byl projednán a schválen. V platnost vstoupí až po
zákonné lhůtě vyvěšení.

ad 5/
Jaroslav Tomeš:
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám, zastupitelstvo stanovilo počet
zastupitelů pro volební období 2010 – 2014 na DEVĚT.
Na Obecním úřadě v Libňatově je možné nechat si zhotovit výpisy Czech Point. Obec
má možnost stanovit si výši správních poplatků (zák. č. 634/2004, § 9 d odst. 3). Zastupitelé
rozhodli ponechat správní poplatky v zákonné výši.
Od 1. ledna 2010 dochází ke změnám účetnictví územně samosprávních celků a
příspěvkových organizací. Zastupitelstvo schvaluje vedení účetnictví příspěvkových
organizací Mateřská škola a Osvětová beseda ve zjednodušeném rozsahu, dle vyhlášky č.
410/2009, § 9.
Ve dnech 28.5. a 29.5. 2010 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. V naší obci je stanoven 1 volební okrsek a bude jmenována 1 volební komise. Případní
zájemci o práci ve volební komisi se mohou přihlásit na OÚ.
V sobotu 3. dubna proběhne velikonoční turnaj ve stolním tenise.
V poslední době bylo zjištěno, že v obci je menší množství obecních pozemků, na
kterých jsou umístěny budovy soukromých osob nebo tyto pozemky obhospodařují.
Pan Zdeněk Mencl, jako zástupce Spolku přátel čs. a mor. folklóru v Křižanově,
požádal obec o příspěvek na Moravský košt destilátů, který se koná 20.3.2010 v Havlovicích.
Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí tohoto příspěvku.
Zdeněk Vít:
Na valné hromadě SDH Libňatov byli zvoleni následující funkcionáři a zastupitelé
schvalují jejich zvolení:
velitel
- Zdeněk Vít
zástupce velitele - Roman Antoš
preventista
- Jaromír Šévl

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
Libňatovské noviny vyjdou v březnu.
Podal informaci o návštěvě Mikroregionu Poondavie, která proběhne 18. března.
Informoval, že proběhlo jednání o možném založení Sokola v Libňatově.
Jiří Kubasa:
Zajímal se o stav jednání ohledně cesty p.p.č. 574/10, která je ve vlastnictví
Pozemkového fondu. Obec požádá o zpracování cenové nabídky a potom bude věc dále
projednána zastupitelstvem.

USNESENÍ
z 21. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 23. 02. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet je schválen jako schodkový a schodek bude
hrazen z vlastních zdrojů z předchozích let (7 ANO, 2 se zdrželi)
2) Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 /9 ANO/.
3) Územní plán obce Libňatov /9 ANO/.
4) Vedení účetnictví příspěvkových organizací (Mateřská škola a Osvětová beseda) od
1. ledna 2010 ve zjednodušeném rozsahu /9 ANO/.
5) Počet členů nového zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 – 9 členů /9
ANO/
6) Poplatky za služby CzechPoint ponechat v zákonné výši /9 ANO/.
7) Do funkce velitele SDH p. Zdeňka Víta, do funkce zástupce velitele p. Romana
Antoše a do funkce preventisty p. Jaromíra Šévla /9 ANO/.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1) Poskytnout příspěvek „Spolku přátel čs.a mor.folkloru“ z Křižanova /6 zamítá, 3 se
zdrželi/
Zastupitelstvo obce ukládá:
starostovi: podat žádost na Pozemkovém Fondu na převod cesty p.p.č. 574/10.
Usnesení z 21. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21. 00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 27. dubna 2010 od 19.30 hodin.

Zapsala: Šévlová Stanislava ……………………………
………………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie ……………………………
Antoš Roman …………………………..

