Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 7. 12. 2010
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluveni:

Antoš Roman, Teichman Ivo

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Majetkové záleţitosti
3/ Přijetí dotace z KHK
4/ Rozpočtové opatření 3/10
5/ Plán akcí na rok 2011
6/ Jmenování inventarizačních komisí
7/ Rozpočtové provizorium na leden a únor 2011
8/ Různé

Zasedání obce bylo řádně včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, ţe je přítomna
nadpoloviční většina členů, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiloţena
k originálu tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Kosina Aleš
Pichová Marie

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od
ustavujícího zasedání. Zpráva je přiloţena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

ad 2/
a) Obci byla panem Janem Jiráskem a manţeli Hlavatými nabídnuta jako dar část pozemku,
který je veden jako trvalý travní porost a je vyuţíván jako ostatní komunikace na p.p.č.
1103/5 v délce 70 m. Podmínkou bezplatného převodu uvedené části komunikace je
zhotovení asfaltového povrchu. Zastupitelé zváţili tuto nabídku a rozhodli komunikaci
přijmout, ale bez podmínky zhotovení asfaltového povrchu. V obci jsou v plánu akcí
zahrnuty jiné cesty, kde je nutno vybudovat asfaltovou komunikaci, proto bude tato
komunikace, v případě dohody, zařazena aţ do výhledového plánu.
b) Paní Lenka Vítová poţádala o odkup p.p.č. 500/8 a 499/3, které jsou v majetku obce.

Zastupitelstvo po zváţení rozhodlo p.p.č. 499/3 o výměře 221 m2 neprodat, ale předat do
bezplatného pronájmu za údrţbu pozemku. P.p.č 500/8 o výměře 390 m2 prodat za cenu
45 Kč/m2 a kupující zároveň uhradí veškeré správní poplatky, které s tím souvisejí.
c) Vzhledem k tomu, ţe od 1. ledna končí regulované nájemné, není jiţ v současné době
moţné bez vzájemné dohody pronajímatele a nájemce nájemné zvýšit. Vzhledem k tomu, ţe
nájemní smlouva končí 31.12.2011, bude v případě podpisu dodatku ke smlouvě nájemné
zvýšeno k 1.1.2012. Navíc není dosud zřejmé, jakým způsobem bude budova školy dále
vyuţívána. K tomu by bylo vhodné nechat vypracovat studii na lepší vyuţití budovy školy.
d) Starosta obce navrhl, aby místním organizacím a dobrovolným svazkům byl od roku 2011
obcí poskytován příspěvek na činnost ve výši 2 % z rozpočtu. Po důkladném zváţení byl tento
příspěvek zastupiteli sníţen na 1,5 % z rozpočtu a tento návrh byl schválen. Zájemci podají
ţádost na příspěvek na OÚ do 17.1.2011 a určená komise pak z celkové vyčleněné částky
rozdělí příspěvky jednotlivým ţadatelům.
ad 3/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytne obci účelovou neinvestiční
dotaci na výdaje jednotek SDH ve výši 2 080,- Kč. Tuto dotaci lze pouţít pouze na
financování výdajů na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH. Zastupitelstvo tuto dotaci
přijalo.
ad 4/ Účetní obce, p. Šévlová přednesla znění rozpočtového opatření 3/10. Změny
rozpočtu budou provedeny ke 31.12.2010.
ad 5/ Zastupitelstvo projednalo návrh plánu akci na rok 2011. Přesné znění bude
projednáno v únoru 2011.
Jedná se o následující akce: - oprava místní komunikace
- úprava prostranství před prodejnou
- vybudování dětského hřiště (v případě poskytnutí dotace)
- rozšíření obecního vodovodu do prodejny a okolních
nemovitostí
- zateplení stropů a výměna oken v kulturním domě
(schválená dotace z Leaderu)
- zabezpečení objektu OÚ proti vniknutí neoprávněné osoby
(poţádáno o dotaci z nadace ČEZ).
ad 6/ Jmenování inventarizačních komisí pro provedení fyzických a dokladových
inventur hmotného a nehmotného majetku, zásob, peněţních prostředků, závazků a
pohledávek ke dni 31.12.2010.
Hlavní inventarizační komise:

předseda:
člen:

Zelinková Jana
Kosina Aleš
Antoš Roman

Obecní úřad, byt, prodejna

předseda:
člen:

Jindrová Milena
Pichová Marie
Ing. Kubasa Jiří

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
člen:

Teichman Ivo
Vít Zdeněk
Borůvka Pavel
Souček Michal

ad 7/ Vzhledem ke skutečnosti, ţe rozpočet obce na rok 2011 bude schválen aţ
v únoru 2011, je nutné, aby obec v měsíci lednu a únoru hospodařila na základě rozpočtového
provizoria. Zastupitelstvo toto provizorium schvaluje. Přesné znění je uloţeno na OÚ.

ad 8/
Jaroslav Tomeš
- Zúčastnil se valné hromady MaS Jestřebí hory. V období 3.-28. ledna je moţné podat ţádost
o dotaci z Leaderu na infrastrukturu.
- V úterý se zúčastní schůzky na Úřadě práce. V příštím roce by obec měla zájem zaměstnat 2
lidi na veřejně prospěšné práce.
- Firma Transport Trutnov ţádá o zvýšení poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu pro
rok 2011 o cca 5 000,- za rok. Zastupitelé zamítají uzavření dodatku na zvýšení poplatku.
- Navrhuje zařadit do POV na rok 2011 cestu p.p.č. 1053/19.
Ing. Jiří Kubasa
- Upozorňuje, ţe v prostorách skladováku se scházejí nezletilí. Je zde nebezpečí poţáru i
úrazu. Bylo by vhodné projednat s ředitelem Zemědělské společnosti a.s. Havlovice zjištění a
uzamčení této budovy.
Jaroslav Pich ml.
- V roce 2011 opět vyjdou Libňatovské noviny. Ţádá předsedy spolků i ostatní zájemce o
příspěvky do novin do 17. ledna 2011. Kdokoliv z občanů by měl zajímavý příspěvek, je
moţné příspěvky předávat přímo p. Pichovi nebo prostřednictví obecního úřadu.
Michal Souček
- Navrhuje, aby na www.stránky byly opět dávány celé zápisy ze zasedání. Zveřejňování
pouze usnesení není pro občany dostačující.
Zelinková Jana
- Opakovaně upozornila na havarijní stav příkopů ve Svobodném. Dochází k poškozování
místní komunikace.
- Bylo by vhodné v příštím roce dořešit vlastnictví vodovodu ve Svobodném.

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 12. 2010 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování inventarizačních komisí.
3) Plán akcí na r. 2011.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 1/1/2010 Přijetí dotace na SDH od Královéhradeckého kraje (7 ANO).
ZO 1/2/2010 Rozpočtové opatření 3/10 (7 ANO).
ZO 1/3/2010 Přijetí daru od p. Jiráska, tj. cesty p.p.č. 1103/5 bez podmínky vybudování
zpevněného povrchu (6 ANO, 1 se zdrţel).
ZO 1/4/2010 Prodej p.p.č. 500/8 p. Lence Vítové, bytem Libňatov čp. 142 za cenu 45,Kč/m2 včetně veškerých správních poplatků za převod (5 ANO, 2 se zdrţeli).
ZO 1/5/2010 Bezplatný pronájem p.p.č. 499/3 p. Lence Vítové za údrţbu pozemku (7 ANO).
ZO 1/6/2010 Příspěvky na činnost organizací a dobrovolných spolků ve výši 1,5 %
z celkového rozpočtu v roce 2011 (6 ANO, 1 se zdrţel).
ZO 1/7/2010 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2011 (7 ANO).
ZO 1/8/2010 Zařazení komunikace na p.p.č. 1053/19 do Programu obnovy venkova.
(7 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá starostovi:
ZO 1/9/2010 Projednat s ředitelem Zemědělské společnosti a.s. Havlovice zabezpečení
skladováku - do 24.12.2010.
ZO 1/10/2010 Jednat s firmou ČEZ o výměně sloupů el. vedení - do 31.12.2010.
ZO 1/11/1010 Zadat zpracování studie na budovu školy a prodejny - do 30.6.2011.
Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 1/12/2010 Zvýšení poplatků za svoz odpadu firmě Transport Trutnov (7 ANO).
Schůze byla ukončena ve 22.15 hodin.
Příští zasedání se bude konat 8. února 2011 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..
…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu:

Aleš Kosina …………………………
Pichová Marie ………………………

Jaroslav Tomeš, starosta

