Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 15. 06. 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 jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto
zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
3/ Rozpočtové opatření 1/10.
4/ 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/ Dne 11.5. 2010 provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
oddělení kontroly, přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Předmět přezkoumání je určen
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěné žádné nedostatky ve vedení účetnictví
ani v hospodaření obce. Závěrečný účet obce za rok 2009 byl včas a řádně vyvěšen na úřední
desce (i elektronické) a z řad občanů k němu nebyly žádné námitky. Zastupitelé závěrečný
účet schvalují bez výhrad.
ad 3/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením 1/10.
Jedná se o zvýšení příjmů i výdajů o dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují.
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ad 4/
Tomeš Jaroslav:
- Na Obecní úřad byly doručeny žádosti na darování komunikace od p. Jana Jiráska, žádost p.
Hajtmarové o koupi pozemku . V jednání je i koupě pozemku u čp. 142. Některé žádosti byly
neúplné. Navrhuje veškerá jednání o pozemcích ponechat na příští zasedání.
- Probíhá jednání o převodu vodovodu ve Svobodném.
- S panem Václavem Novotným byla sepsána „Smlouva o smlouvě budoucí“ ohledně
odkoupení části vodovodní přípojky v délce 77 m za předem dohodnutou cenu. Část přípojky
bude vykoupena z důvodu umožnění napojení novostavby p. Jana Pavla na obecní vodovod.
Následně obci vynaložené náklady v plné výši uhradí. Zastupitelé tento postup schválili.
- Probíhala opětovná jednání ohledně oprav obecního bytu. Po změnách, které byly do
nabídky zapracovány, se cena vyšplhala na velmi vysokou sumu a z tohoto důvodu bude tato
akce odložena.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D
- Informoval o výzvě na registraci do programu Leader. Obec podala 2 žádosti: na zateplení
kulturního domu a opravu místní komunikace. Zatím uspěla žádost o zateplení KD, která bude
dále projednávána.
- Poděkoval hasičům za provedenou kontrolu hydrantů. Zápis z kontroly je v hasičské
zbrojnici a na OÚ.
- Poděkoval p. Jaroslavu Pichovi a Martinu Součkovi za zhotovení zábradlí na mostku u dolní
čekárny.
- Informoval o návštěvě zástupců partnerské obce Trhoviště, která se uskuteční ve dnech
24. - 27. června. Seznámil přítomné s podrobným programem. Zároveň pozval všechny
přítomné na česko-slovenský večer, který se uskuteční v sobotu 26.6. od 19. hodin
v kulturním domě.
- Ve dnech 15. - 18. 7. se uskuteční zájezd do obce Trhoviště. Zájemci o účast na zájezdu se
mohou přihlásit až do konce června na OÚ nebo přímo u p. Balcara.
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Zelinková Jana:
- Upozorňuje na nutnost posekat příkopy ke Svobodnému.
- Při svozu odpadů jsou problémy při průjezdu na cestě k Půtovým.

Hanušová Bohdanka:
- Upozorňuje, že v klubu seniorů nefungují akumulační kamna.
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USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 15. 06. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2009 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad (9 ANO).
2) Rozpočtové opatření 1/10 (9 ANO).
3) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí“ ohledně odkoupení části vodovodní
přípojky k čp. 14 v délce 77 m. (9 ANO).

Usnesení z 23. zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21. 00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude včas oznámeno.

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

………………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie
Antoš Roman
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………………………………........................
Jaroslav Tomeš, starosta
.…………………………
…………………………..

