Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 18. 9. 2012
od 19.30.hodin v místním pohostinství
Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana
Program:

1) Zpráva starosty.
2) Majetkové záležitosti.
3) Znak a vlajka obce.
4) Rozpočtové opatření 1/2012.
5) Příprava akcí na rok 2013.
6) Oprava místní komunikace.
7) Jmenování komise pro posuzování nabídek.
8) 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:

Antoš Roman
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
Ing. Kubasa Jiří

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.
ad 2/ Na lesním pozemku p.p.č. 259/2 je přibližně od 60. let minulého století zřízené
hřiště. Od roku 1988 je zde udržovaný tenisový kurt. Po jednání na MěÚ v Trutnově, odboru
životního prostředí – lesní hospodářství, by bylo možné toto hřiště o ploše asi 1 000 m2 /po
řádném zaměření/ vyjmout z lesního pozemku a tuto plochu zařadit jako ostatní s využitím
jako sportoviště. Při správné stylizaci žádosti by bylo vyjmutí zdarma, pouze by obec platila
poplatek za zaměření a vklad do katastru. Zastupitelé souhlasí s tímto postupem.

1

ad 3/ Je nutné s konečnou platností rozhodnout, který z navržených znaků a vlajek
obce přijmeme. Návrhy byly dostatečně dlouho k dispozici na OÚ i místním složkám.
Hlasováním mezi občany získal nejvíce hlasů návrh č. 8. Zastupitelé schválili tento znak i
vlajku a pověřují starostu obce, aby učinil další potřebné kroky.
ad 4/ Zastupitelé schvalují přijetí daru od hejtmana Královéhradeckého kraje za podporu
spolkové činnosti v soutěži „Vesnice roku 2012“. Výše daru je 30 000,- Kč a je součástí
rozpočtového opatření 1/2012. Starosta navrhuje tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi místní
spolky. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.
ad 5/ Z minulého zasedání měli zastupitelé za úkol připravit si plán akcí na rok 2013.
Všichni zastupitelé své návrhy přednesli.
ad 6/ Na měsíc září je plánovaná rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 1053/4. Na
tuto cestu byly předloženy cenové nabídky od fi. Strabag a František Zelinka. Komise
rozhodla zakázku zadat firmě s nižší cenovou nabídkou a to je fi. Zelinka. V rozpočtu jsou
ještě další finance na opravu a údržbu místních komunikací. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
souběžně s touto akcí provést ještě opravu dalších cest, aby byla využita technika na
asfaltování. Dle dlouhodobého plánu je to p.p.č. 1065/1 /od hlavní silnice k Součkovým čp.
4/, p.p.č. 1103/5 od čp. 90 po odbočku k čp. 193 a p.p.č. 1114 u Galučšákových.
ad 7/ Podle zákona č. 137/2006 Sb, o „Veřejných zakázkách“ § 71 starosta jmenoval
s platností od 1.9.2012 do konce volebního období 5ti člennou komisi ve složení: Antoš
Roman, Jindrová Milena, Ing. Kubasa Jiří, Teichman Ivo, Zelinková Jana. Komise si sama
zvolí předsedu.

ad 8/
Tomeš Jaroslav:
-

Ve dnech 12.-13.10.2012 se konají volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit na OÚ.

Jindra Josef:
-

Kolem cesty na Zada je nutné vykácet nálety.
Dotazoval se, z jakého důvodu byl navyšován počet dětí v MŠ?
Žádal bližší informace o kaštanové aleji.

Mgr. Balcar Jan PhD.
-

Navrhl, zda by jeden kontejner na plasty mohl být umístěn u MŠ. Na hřišti se často
konají různé akce a kontejner by zde byl určitě využíván i okolními občany a
mateřskou školou.
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Pich Jaroslav
-

Na základě častých stížností občanů je nutné projednat s hasiči snížení spotřeby
obecní vody při trénování na hřišti a napouštění kádí plným průtokem. Občanům
v horních částech obce klesá tlak vody a zavzdušňuje se potrubí.

- Upozornil na křížek u Kábrtovy studny, který je zachovalý, ale okolní vzrostlé duté
lípy jej ohrožují.
Zelinková Jana:
-

Upozorňuje na nevzhlednost pařezu naproti MŠ.
Žádala informaci, v jakém stavu je jednání ohledně reklamace dlažby u MŠ.

Kadaníková Věra:
-

Upozornila, že je nutné zvelebit prostranství kolem prodejny.

Kosina Aleš:
-

Bylo by dobré se zabývat vývojem obce na více let.
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USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 18.9.2012 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování komise pro schvalování veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 11/63/2012 Vyjmutí p.p.č. 259/2 - tenisového kurtu a přilehlých pozemků z lesního
pozemku. Pověřuje starostu obce zajištěním potřebných legislativních kroků
(9 ANO).
ZO 11/64/2012 Rozpočtové opatření 1/2012 o přijetí daru od hejtmana Královéhradeckého
kraje za podporu spolkové činnosti v soutěži „Vesnice roku 2012“, ve výši
30 000,- Kč. (9 ANO).
ZO 11/65/2012 Rozdělení daru od hejtmana KHK rovným dílem mezi spolky
v obci (9 ANO).
ZO 11/66/2012 Schválení návrhu znaku a vlajky – varianta 8. Zároveň pověřuje starostu
provedením dalších kroků, potřebných pro samotnou realizaci(5 ANO, 4 NE).
ZO 11/67/2012 Zadání opravy místní komunikace p.p.č. 1053/4 firmě Zelinka (9 ANO).
ZO 11/68/2012 Opravy místních komunikací p.p.č. 1065/1, 1103/5,1114 (9 ANO).
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.35 hodin.
Příští zasedání se bude konat na konci října, termín bude včas oznámen.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
………………………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta

………………………………………
Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatelé zápisu: Pichová Marie …………………….
Ing. Kubasa Jiří ……………………
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