Zápis
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13. 12. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Jindrová Milena, Teichman Ivo

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Rozpočtové opatření 3/11
3/ Rozpočtové provizorium
4/ Rozpočtový výhled na r. 2012 a 2013
5/ Finanční záleţitosti
6/ Jmenování inventarizačních komisí
7/ 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
Ing.Kubasa Jiří

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
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, přednesla znění rozpočtového opatření 3/2011.
ad 3/ Vzhledem ke skutečnosti, ţe obec bude schvalovat rozpočet aţ v měsíci únoru
2012, je nutné, aby v lednu a únoru hospodařila podle rozpočtového provizoria, kde jsou
obsaţeny základní předpokládané příjmy a nejnutnější výdaje na činnost obce.

ad 4/ Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového výhledu na rok 2012 a
2013.
ad 5/ Starosta obce předloţil zastupitelům podrobnou kalkulaci o nákladech na nákup
vody a souvisejících sluţeb. V současné době obec za rok doplácí na vodu 64 000,- Kč.
Z tohoto důvodu a zároveň vzhledem ke zvýšení DPH, je nutné zvýšit cenu za m 3. Byla
navrţena cena 20,- Kč, která byla schválena.
Obec také doplácí na svoz a likvidaci domovního odpadu. I zde se bude zvyšovat
DPH, v současné době obec doplácí na odpad 34 400,- Kč ročně. Návrh nové ceny za svoz a
likvidace domovního odpadu je 450,- Kč na osobu a rok. Zastupitelé toto navýšení schválili.
Na minulém zasedání bylo dáno na zváţení, v jaké finanční výši obec v příštím roce
podpoří spolkovou činnost. Činnost všech spolků v obci je velice dobrá, proto bylo navrţeno
přispět na jejich činnost 2% z celkového rozpočtu na rok 2012.
ad 6/ Starosta obce jmenoval inventarizační komise pro provedení inventarizace
hmotného a nehmotného investičního majetku, peněţních prostředků, zásob, závazků a
pohledávek ke dni 31.12.2011. Inventarizace bude ukončena nejpozději 20.1.2012.
Hlavní inventarizační komise:
předseda:
Jana Zelinková
členové:
Aleš Kosina
Ing. Jiří Kubasa
Obecní úřad,prodejna,byt,kadeřn.:

předseda:
členové:

Milena Jindrová
Marie Pichová
Roman Antoš

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda

Ivo Teichman
Zdeněk Vít
Pavel Borůvka
Michal Souček

ad 7/
Jaroslav Tomeš:
- Do 15.12. je nutné podat ţádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Navrhuje podat
ţádost na opravu místní komunikace p.p.č. 1053/4 v k.ú. Libňatov.
- Poţádal zastupitele, aby si přes vánoce rozmysleli plán akcí na příští rok, musí být včas
zapracován do návrhu rozpočtu.
- Poděkoval místním spolkům a seniorkám za vzorné provedení úklidu kulturního domu.
- Bylo jednáno s heraldikem p. Škopkem o úpravě navrţeného znaku. Zastupitelé navrhují
oslovení i jiných heraldiků o zpracování dalších návrhů.
- Blíţe seznámil přítomné se způsobem hodnocení soutěţe Vesnice roku. Podotkl, ţe je nutné
zapojení všech občanů v obci, není to záleţitost pouze pro zastupitelstvo.

- Od června je v místní prodejně nový nájemce. I přes velkou nabídku zboţí, není ze strany
občanů o tuto sluţbu v obci velký zájem. Občané by se měli nad touto skutečností zamyslet,
protoţe pokud bude prodejna pro nezájem uzavřena, můţe dojít k situaci, ţe nikdy nebude
jako prodejna potravin otevřena.
- Starosta hasičů poţádal, zda by bylo moţné přidělenou finanční částku z příštího roku pouţít
jiţ nyní na nákup slavnostních obleků pro hasiče. Příští rok se bude konat slavnost k výročí
120 let zaloţení SDH v Libňatově.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
- Navrhuje, aby bylo v obci zajištěno vyváţení septiků stejným způsobem jako byl
organizován kominík.
- Informoval o tom, ţe SDH a SULIHARA získali dotaci od SOJH na rok 2012.
Jaroslav Pich ml.
- Začátkem příštího roku budou opět vydány Libňatovské noviny. Ţádá předsedy spolků o
příspěvky o své činnosti, nejpozději do 20.1.2012. Součástí novin by měl být i kalendář akcí,
proto je nutné vše naplánovat s předstihem. Zároveň prosí občany, kteří by doma měli staré
fotografie obce, zda by je mohli zapůjčit. Počítá v novinách se srovnáním obce tenkrát a dnes.

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13. 12. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 7/47/2011 Rozpočtové opatření 3/2011 (6 ANO).
ZO 7/48/2011 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012 (6 ANO).
ZO 7/49/2011 Rozpočtový výhled na r. 2012 a 2013 (6 ANO).
ZO 7/50/2011 Do Programu obnovy venkova zařadit opravu místní komunikace p.p.č. 1053/4
v katastrálním území Libňatov (6 ANO).
ZO 7/51/2011 Navýšení ceny vodného na 20,- Kč/m3, s platností od 1.1.2012 (5 ANO, 1 NE).
ZO 7/52/2011 Navýšení ceny za svoz a likvidaci domovního odpadu na 450,- Kč/osobu,
s platností od 1.1.2012 (5 ANO, 1 NE).
ZO 7/53/2011 Příspěvky na činnost místních spolků na rok 2012 ve výši 2% z celkového
rozpočtu (6 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
ZO 7/54/2011 Starostovi:

- obnovit jednání s heraldiky ve věci znaku obce
- prověřit moţné úspory na rozbory vody
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.30 hodin

Příští zasedání se bude konat 7. února 2012 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..
…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatel zápisu:

Jana Zelinková ……………………………..
Marie Pichová ………………………………..

