Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 04. 2010
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:
Omluveni:

Antoš Roman, Mgr. Balcar Jan, Ph.D, Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová
Marie, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Teichman Ivo, 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/ Vyhodnocení poptávkového řízení.
3/ Vyhodnocení zimní údržby cest.
4/ Zprávy výborů.
5/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
Zelinková Jana

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/ Zastupitelstvo projednalo návrh komise, která provedla vyhodnocení cenových
nabídek na opravy v mateřské škole. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z programu Leader.
Komise navrhla zakázku zadat firmě Unistav Úpice.
ad 3/ Starosta obce, pan Tomeš, informoval přítomné o zimní údržbě cest. Zároveň
poděkoval firmě Zelinkai za dobrou spolupráci při zajištění průjezdnosti komunikací. Bohužel
v některých případech došlo k menším škodám na majetku při vyhrnování velkého množství
sněhu. Žádá občany, aby případné škody nahlásili na OÚ do 15. května 2010.
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ad 4/ Předsedové jednotlivých výborů přednesli zprávy o činnosti.
Paní Jana Zelinková o činnosti finančního výboru, pan Jan Balcar o činnosti kontrolního
výboru a p. Marie Pichová o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.
ad 5/
Tomeš Jaroslav:
- Poděkoval všem aktérům, kteří se podíleli na nacvičení a předvedení divadelního
představení „Ženitba“, které se setkalo s obrovským zájmem diváků.
- Poděkoval redakční radě za práci na Libňatovských novinách.
- Podal informaci o termínech svozu nebezpečného a kovového odpadu. Do všech
domácností, včetně chalupářů, budou rozdány letáky s bližšími informacemi.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
- Informoval o výzvě na registraci do programu Leader. Navrhuje, v souladu s dlouhodobým
plánem akci, podat žádost o dotaci na opravu cesty a zateplení kulturního domu.
- Poděkoval všem autorům, kteří svými články přispěli do Libňatovských novin.
- Informoval o návštěvě zástupců partnerské obce Trhoviště, která se uskuteční ve dnech
24. - 27. června.
- Ve dnech 15. - 18. 7. se uskuteční zájezd do obce Trhoviště. Zájemci o účast na zájezdu se
mohou přihlásit do 20. června na OÚ nebo přímo u p. Balcara.
- Pozval všechny přítomné na ustavující schůzi Tělocvičné jednoty Sokol v Libňatově, která
se uskuteční 2.5. 2010 v kulturním domě.

Zelinková Jana:
- Poděkovala manželům Pokorným, kteří dobrovolně provádějí úklid odpadků po Svobodném.
Kubasa Jiří:
- Vznesl návrh na umístění dopravní značky „Pozor děti“ v úseku kolem mateřské školy.
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USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 04. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací.
3) Zprávy o činnosti výborů (kontrolní, finanční, kulturní komise)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrh komise, zadat opravu mateřské školy firmě Unistav Úpice. (6 pro, 1 se
zdržel).
2) Podání žádosti o dotaci z programu Leader na opravu místní komunikace na
p.p.č.1053/4 (7 pro).
3) Podání žádosti o dotaci z programu Leader na zateplení a výměnu oken kulturního
domu čp. 25 (7 pro).
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi:
1) Sepsat smlouvu na opravu mateřské školy s firmou Unistav Úpice.
2) Zpracovat žádosti na dotace z programu Leader ve stanoveném termínu.

Usnesení z 22. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21. 05 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15. června 2010 od 19.30 hodin.

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

………………………………........................

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Balcar Jan, Ph.D …………………………
Zelinková Jana

…………………………..
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