Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 6. 9. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Rozpočtové opatření 2/11
3/ Různé

Zasedání obce bylo řádně a 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:

Kosina Aleš
Zelinková Jana

Ověřovatel zápisu:

Ing. Kubasa Jiří

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 seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 2/11.
ad 3/
Tomeš Jaroslav:
- Seznámil přítomné s postupem prací na kulturním domě. Nově se objevil problém, kdy
po odkrytí stávajícího obloţení v pohostinství bylo zjištěno, ţe omítka pod ním, i samotné
obloţení, je značně poškozené. Bylo rozhodnuto omítku opravit a provést téţ nový dřevěný
obklad. Mimo prací prováděných na základě smlouvy o dílo, bylo rozhodnuto vyměnit oboje
vchodové dveře, opravit vchod do skladiště a z prostoru sklepa zateplit místnost pro seniory.
Na tyto práce bude sepsána samostatná smlouva o dílo. Po ukončení prací budou poţádáni
představitelé spolků o zajištění pomoci při úklidu.
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- Rozlomený a následně pokácený buk v Dubině byl nabídnut k prodeji /zveřejněno na
úředních deskách/. Zastupitelé na svém pracovním zasedání rozhodli uskutečnit pro
přihlášené 4 zájemce draţbu. Dostavil se pouze p. Jaroslav Rejdák a odkoupil strom za
vyvolávací cenu 6000,- Kč. Zároveň provede kompletní úklid.
- Plánuje se kácení lesa u chatek, dřevo bude také nabídnuto k prodeji. Bliţší informace budou
včas zveřejněny.
- Pro zhotovení návrhu vlajky a znaku obce byl ještě osloven heraldik pan Škopek z Jaroměře.
Zastupitelé souhlasí, aby byly návrhy zadány jemu, vzhledem k tomu, ţe má určité zkušenosti
s návrhy znaků a vlajek okolních obcí.
- Je nutné provést opravu podlahy a stěn skladu peletek v MŠ. Byly poţádány firmy, aby
předloţily rozpočet.
- Smlouva s Úřadem práce Trutnov na vytvoření pracovního místa na veřejně prospěšné práce
je podepsána. Úřad práce neeviduje ţádné vhodné místní uchazeče. O výkon této práce nemá
zájem ani nikdo z místních občanů (na dohodu o provedení práce). V návaznosti na to by bylo
vhodné zakoupit na údrţbu větších ploch zahradní traktor. Zastupitelé s tímto návrhem
souhlasí.
- Rozdělení a výměna parcel s p. Jiřím Kosinkou bylo provedeno. V současné době jsou
materiály na katastru.
- S ČEZ bylo jednáno o přemístění sloupu v místě budoucí cesty. Náklady na přeloţku jsou
příliš vysoké, bude se hledat jiné řešení.
- Probíhá oprava mostku u Stejskalových (opravu provádí SÚS). Pravá strana, směrem na
Maršov, je opravena v současné době probíhá oprava levé strany.
- Poděkoval paní Raise Borůvkové za nátěr autobusové čekárny ve středu obce.
- Ţádá občany, aby ke kontejnerům s plasty neukládali celé pytle s plastovým odpadem. Je
nutné jej naházet do kontejneru.
- Poděkoval seniorům za reprezentaci na Olympiádě v Havlovicích.
- Rekonstrukce elektrického vedení - projekt by měl být dokončen do 30.6.2012.
Mgr.Balcar Jan, PhD:
- Ve dnech 22. - 24. 9. se uskuteční návštěva z partnerské obce Trhoviště. Je třeba zajistit
vhodný program.
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Vít Zdeněk:
- Ţádá obec, aby zaslala ţádost na firmy Telefonica O2 a Vodafone na posílení signálu.
Situace v obci se zhoršuje, je třeba ji řešit.
- Pozval občany na závody ZPV mládeţe, které se konají 10. 9. na hřišti u MŠ.

Zelinková Jana:
- Upozornila na nutnost ořezání stromu u Donátových, který zakrývá dopravní značky.
Hanušová Bohdanka:
- Dotazovala se, zda obec plánuje v letošním roce uskutečnit posezení pro důchodce.
- Upozornila, ţe v klubu seniorů stále špatně hřejí kamna.
Jindrová Milena:
- Upozornila, ţe stále nejsou na webových stránkách vyvěšeny všechny platné vyhlášky.
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USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 6. 9. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 5/40/2011 Rozpočtové opatření 2/11 (8 ANO).
ZO 5/41/2011 Oslovit heraldika p. Škopka z Jaroměře na vypracování návrhu znaku a vlajky
obce (7 ANO, 1 proti).
ZO 5/42/2011 Nákup zahradního traktoru na údrţbu zeleně (8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
ZO 5/43/2011 Starostovi: Odeslat stíţnost na operátora Telefonica O2 a Vodafone na
zhoršení signálu po uvedení do provozu BTS T-mobile.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.05 hodin
Příští zasedání se bude konat 18. října 2011 v 19. hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..

…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jiří Kubasa ……………………………..
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