Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 5. 10. 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, ţe jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva. Prezenční listina je přiloţena k originálu tohoto
zápisu na OÚ v Libňatově.
Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Rozpočtové opatření 2/10.
3/ Zhodnocení práce zastupitelů ve volebním období.
4/ Majetkové záleţitosti.
5/ Představení nových kandidátů.
6/ Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Jindrová Milena
Mgr. Balcar Jan, Ph.D

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Josef
Zelinková Jana

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiloţena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením 2/10.
Jedná se o zvýšení příjmů i výdajů o dotaci na volby do zastupitelstva obce a dotaci na
veřejně prospěšné práce od Úřadu práce Trutnov. Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují.
ad 3/ Starosta obce, pan Tomeš, podal zprávu o činnosti zastupitelstva od ustavujícího
zasedání, které se konalo v listopadu 2006.
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ad 4/
- Pan Jirásek a manţelé Hlavatí nabízejí obci jako dar komunikaci na p.p.č. 1103/5 v k.ú.
Libňatov. Zastupitelé byli seznámeni s podrobnostmi a bylo rozhodnuto, ponechat projednání
na příští zastupitelstvo.
- Pan Jan Pavel, bytem Libňatov 146, nabízí obci dar ve výši 20 000,- Kč. Všichni zastupitelé
přijetí daru schvalují.
- Během letních měsíců proběhly práce na opravě mateřské školy. Kromě plánovaných úprav
bylo rozhodnuto, navíc vybudovat nový přístup do kotelny a provést opravu a nátěr fasády.
Tyto práce byly letos provedeny proto, aby nebylo jiţ nutné v příštích letech do školky
investovat další finanční prostředky. Na tyto dvě akce je nutné sepsat s firmou Unistav nové
smlouvy o dílo, které budou podepsány aţ po důkladné revizi veškerých nákladů, včetně jiţ
vystavených a zaplacených faktur. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
ad 5/ Starosta obce představil přítomným všech 14 kandidátů, kteří kandidují do
nového zastupitelstva. Upozornil, ţe hlasovací lístek je potištěn z obou stran a do
zastupitelstva obce se volí 9 členů. Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 15. a 16.
října 2010. V pátek 15. 10. se volí od 14.00 - 22.00 hodin a v sobotu 16.10. od 8.00 do 14.00
hodin. Volební místnost je přímo v prostorách obecního úřadu. Výsledky voleb budou
zveřejněny v sobotu v pozdních odpoledních hodinách v místním rozhlase, na úřední desce
před OÚ a na internetových stránkách obce.

Mgr. Balcar Jan, Ph.D:
- Ţádost o vybudování dětského hřiště u MŠ úspěšně postoupila k dalšímu projednání a bude
prezentována v Praze.
- Vyplatit panu J. Tomešovi mimořádnou finanční hotovost ve výši 10 000,- Kč za zpracování
ţádostí na dotace. Na tuto částku bude sepsána dohoda o provedení práce. Zastupitelé tento
návrh schválili.
Endlich Stanislav:
- Oznámil přítomným, ţe ČZS opět v letošním roce zahájil moštování. Zájemci si musí
dohodnout termíny s p. Josefem Endlichem.
Kosina Aleš:
- Pozval občany na první cvičení s Olgou Šípkovou na sále v KD, které se koná 6.10. od
18.00 hodin.
- 16.10. hostují místní divadelníci s hrou Ţenitba v kulturním domě v Havlovicích.
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USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 5. 10. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření 2/10 (9 ANO).
2) Přesunout projednání daru, cesty od p. Jiráska a manţ. Hlavatých, na jednání
nového zastupitelstva (9 ANO)
3) Přijetí daru od p. Jana Pavla, bytem Libňatov čp. 146 ve výši 20 000,- Kč (9 ANO).
4) Uzavření smlouvy o díle s firmou Unistav Úpice, zvlášt na přístup do kotelny a
opravu fasády aţ po důkladné revizi všech poloţek a řádném zdůvodnění
dodavatelskou firmou, včetně jiţ vystavených a zaplacených faktur (8 ANO, 1 se
zdrţel)
5) Dohodu o provedení práce za zpracování ţádostí na dotace z programu Leader s p.
Jaroslavem Tomešem ve výši 10 000,- Kč (6 ANO, 3 se zdrţeli).
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Členům zastupitelstva: prověřit vyúčtování akce - oprava MŠ.

Usnesení z 24. zasedání bylo schváleno (7 ANO, 2 se zdrželi).
Schůze byla ukončena ve 21. 05 hodin.

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

………………………………………….
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Teichman Josef
Zelinková Jana

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