Zápis
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 4. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Pich Jaroslav, Teichman Ivo

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Schválení rozpočtového opatření 1/11
3/ Zřízení veřejné služby.
4/ Různé

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

Návrhová komise na usnesení:

Zelinková Jana
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Kubasa Jiří
Kosina Aleš

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od
ustavujícího zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření
č. 1/11.
ad 3/ Pro letošní rok bude Úřad práce hradit mzdu pracovníka na veřejně prospěšné
práce pouze obcím, kteří mají zřízenou veřejnou službu. Z toho důvodu naše obec zřídí
veřejnou službu, která umožňuje občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi, aby si mohli
přivydělat v rozsahu 20 hodin měsíčně. Zastupitelé důkladně projednali zřízení veřejné služby
a rozhodli ji zřídit, ale pouze pro občany z Libňatova.

ad 4/
Tomeš Jaroslav:
- Ke dni 30. června má v úmyslu pan Jindřich Melničuk ukončit nájemní smlouvu na
prodejnu. Zastupitelé rozhodli, že budova čp. 13 bude opět pronajata za účelem prodeje
smíšeného zboží. Nabídka pronájmu bude v zákonné lhůtě zveřejněna na úřední desce.
- V případě, že do MŠ, zřízené naší obcí, v posledním roce před nástupem do školy chodí děti
z jiných obcí, kde není MŠ zřízena, můžeme podle Zák. č. 541/2004 § 179 účtovat dané obci
příspěvek na krytí neinvestičních nákladů na provoz, pokud se obce nedohodnou jinak. Jedná
se o děti z Maršova u Úpice, Slatiny nad Úpou a Litoboře. Zastupitelé se dohodli od placení
výše uvedeného příspěvku upustit.
- Seznámil přítomné s nabídkou Českomoravské stavební spořitelny „Bonusový vklad od
Lišky - program Obce ČR“. Finanční výbor tuto nabídku zvážil. Vzhledem k tomu, že obec
Libňatov nemá v současné době větší množství volných finančních prostředků, je tato
nabídka bezpředmětná.
- Pověřil kontrolní výbor, aby důkladně prostudoval všechny obecně závazné
v obci. Na příštím zasedání předložit návrhy na aktualizaci nebo vyřazení OZV.

vyhlášky

- Obec žádala o dotace od ČEZu na zabezpečení OÚ, dále na opravu místní komunikace od
Leaderu. Vzhledem k neúměrně vysokému množství žádostí a omezenému počtu finančních
prostředků, jsme ani s jednou žádostí neuspěli.
- Ve dnech 14.7. - 17.7. se opět uskuteční partnerská návštěva do slovenské obce Trhoviště.
Tohoto zájezdu se mohou účastnit všichni členové spolků i ostatní občané a v případě zájmu
se mohou nahlásit na OÚ /do konce května/.
- Poděkoval všem, kteří se starají o obecní pozemky.
Antoš Roman:
- Upozornil, že firma Transport Trutnov sváží domovní odpad pouze velkými auty. Na těžko
přístupných místech dochází k výraznému poškozování komunikací.

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 4. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 3/21/2011 Rozpočtové opatření 1/11 (7 ANO).
ZO 3/22/2011 Organizování veřejné služby na území obce Libňatov pro libňatovské občany,
kteří se ocitnou v hmotné nouzi, s platností od 1.5.2011 (7 ANO).
ZO 3/23/2011 Pronájem prodejny za účelem prodeje smíšeného zboží (7 ANO).
ZO 3/24/2011 Nevyžadovat od okolních obcí úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ
(5 ANO, 2 NE).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
ZO 3/25/2011 Kontrolnímu výboru: zkontrolovat obecně závazné vyhlášky a na příštím
zasedání předložit zprávu.
ZO 3/26/2011 Starostovi: projednat s firmou Transport Trutnov svoz odpadu z těžko
přístupných míst.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin
Příští zasedání se bude konat 27. června 2011 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..

…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Kubasa …………………………
Aleš Kosina ……………………………..

