Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 5. 2012
od 19.00 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Pichová Marie

Program:

1/ Zpráva starosty.
2/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
3/ Majetkové záležitosti.
4/ Různé.

Zasedání obce bylo řádně a 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:

Ing. Kubasa Jíří
Zelinková Jana

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
Kosina Aleš

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2/ Ve dnech 21.9. 2011 a 19.4.2012 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2011. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce byl za rok 2011 řádně a včas vyvěšen na fyzické i elektronické úřední
desce a z řad občanů k němu nebyly žádné námitky. Zastupitelé jej schvalují bez výhrad.

ad 3/ 6. června 2011 bylo na fyzickou i elektronickou úřední desku vyvěšeno
oznámení nálezu neznámého vodovodního díla (vodovodního řadu ve Svobodném). Protože
se v předepsanou dobu (6 měsíců od vyvěšení) nepřihlásil žádný majitel, spadá toto dílo
podle § 135, Zák.č. 40/1964 Sb. obci. Navrhl, aby tento vodovod byl ke dni 1.7.2012 zařazen
do majetku obce. Zastupitelé souhlasí.

ad 4/
Jaroslav Tomeš
- Obec zadala zpracování studií na využití budovy školy a na možnost využití půdního
prostoru v MŠ. Obě studie obec již obdržela a budou předmětem jednání na další roky.
- Obec obdržela nabídku na revizi mostních konstrukcí - proběhne jednání.
- Obec podala přihlášku na účast v soutěži „Vesnice roku 2012“. Schůzka se zástupci
jednotlivých složek se bude konat 14.5. od 19.00 na OÚ.
- Je nutné ve všech spolcích zjistit a do konce května nahlásit počet účastníků na partnerskou
návštěvu Trhoviště. Poté bude zajištěn program a organizační záležitosti.
- Navrhuje mimořádně zařadit do plánu letošních akcí úpravu příkopu ve Svobodném a
vyřešit tím odtok povrchových vod z místní komunikace. Předpokládaný rozpočet činí cca
140 000,- Kč. Prostředky budou použity z účetní položky opravy místních komunikací.
Zastupitelé souhlasí s tímto návrhem.
- O realizaci akce „očištění a nátěr střechy prodejny“ projevili zájem hasiči. Po konzultaci
s pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo doporučeno, jakým způsobem
tuto akci lze financovat. Jednalo by se o zvýšení příspěvku na činnost, materiál nakoupí obec
ze svých prostředků.
- Ve dnech 5. a 6. června bude opět u OÚ přistaven „putující kontejner“. Patří sem veškerý
elektroodpad, mimo televizorů a monitorů.
- O vyjádření k návrhům znaku a vlajky nebyl z řad občanů téměř žádný zájem. Z tohoto
důvodu byly návrhy předány místním spolkům, aby je předložili na svých výborových
schůzích.

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 5. 2012 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 9/57/2012 Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad (7 ANO).
ZO 9/58/2012 Přijetí vodovodu ve Svobodném do majetku obce od 1.7.2012 (7 ANO).
ZO 9/59/2012 Mimořádné zařazení opravy příkopu ve Svobodném do akcí na rok 2012
(7 ANO).
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.00 hodin
Příští zasedání se bude konat 26. 6. 2012 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

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

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Kosina ……………………………..
Ivo Teichman ………………………………..

