Zápis
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 12. 2012
od 19.00 hodin v místním pohostinství

Přítomni: Jindrová Milena, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová Marie, Teichman Ivo,
Tomeš Jaroslav
Omluveni: Antoš Roman, Kosina Aleš, Zelinková Jana
Program:

1) Zpráva starosty.
2) Rozpočtové opatření 3/2012.
3) Rozpočtové provizorium na leden a únor 2013.
4) Rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014.
5) Jmenování inventarizačních komisí.
6) 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:

Pichová Marie
Jindrová Milena

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
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/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 3/2012.

ad 3)Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového provizoria na leden a únor
2013, kdy do doby schválení rozpočtu na r. 2013, budou v obci pouze pravidelné příjmy a
výdaje.

ad 4) Účetní obce, p. Šévlová, seznámila přítomné s obsahem rozpočtového výhledu
obce na roky 2013 a 2014.
ad 5) Starosta obce, pan Tomeš, jmenoval inventarizační komise pro provedení
inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob, závazků a
pohledávek ke dni 31.12.2012. Inventarizace bude prováděna od 2.1. do 20.1.2013.
Složení inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise:

předseda
členové

Jindrová Milena
Tomeš Jaroslav
Pich Jaroslav

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda
členové

Teichman Ivo
Vít Zdeněk
Souček Michal

Kulturní zařízení:

předseda
členové

Kosina Aleš
Pichová Iva
Antoš Roman

Mateřská škola:

předseda
členové

Ing. Kubasa Jiří
Pichová Marie
Teichmanová Jana

Obecní úřad,byt,prodejna,
knihovna

předseda
členové

Zelinková Jana
Pichová Marie
Šévlová Stanislava

ad 6)
Jaroslav Tomeš:
- Firma Transport Trutnov, která provádí v obci svoz a likvidaci komunálního odpadu, zaslala
dodatek ke Smlouvě, kde se zvyšuje cena za svoz odpadů za rok o 4 811,- Kč bez DPH.
Navrhuje, aby se zvýšení nedotklo v roce 2013 ceny odpadů pro občany.
- Parlament ČR dostal žádost od naší obce o schválení návrhu znaku a vlajky. Naše žádost
bude projednána až v březnu 2013.
- Obec obdržela statický výpočet mostku na Zada. Do března 2013 je nutné, aby bylo
provedeno osazení dopravními značkami.
- Od 2013, na základě novely Školského zákona, byl zrušen příspěvek na dojíždějící žáky
základních škol do okolních obcí.
- Byla vyhlášena 6. výzva LEADER. Navrhuje zařadit akci - rekonstrukce sociálního zařízení
v kulturním domě.

Pich Jaroslav ml.:
- Žádá předsedy spolků i ostatní občany o příspěvky do Libňatovských novin za rok 2012.
Termín je 20. ledna 2013.

Pich Jaroslav
- Upozornil, že byla provedena výsadba kaštanové aleje, ale je zde znemožněn přístup,
protože Zemědělská společnost Svobodné a.s. Havlovice zničila přístupovou cestu. Je nutné
žádat uvedení do původního stavu!
Mgr. Jan Balcar, PhD.
- 20. listopadu proběhlo v naší obci projednávání integrované strategie rozvoje území.
Informace z tohoto projednávání včetně fotodokumentace je umístěna na stránkách
www.kjh.cz. Tímto je ukončena 1. etapa tvorby ISRÚ, což zastupitelstvo bere na vědomí.

USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 11. 12. 2012 od 19. hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování inventarizačních komisí.
3) Zahájení tvorby Integrované strategie rozvoje území pro Místní akční skupinu
Království - Jestřebí hory a seznámilo se s jednotlivými etapami procesu.
4) Výstupy z 1. fáze tvorby ISRÚ - zmapování potřeb jednotlivých obcí - sběr dat z obce,
dotazníky a veřejné projednávání.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 13/72/2012 Rozpočtové opatření 3/2012 (6 ANO).
ZO 13/73/2012 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2013 (6 ANO).
ZO 13/74/2012 Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 (6 ANO).
ZO 13/75/2012 Dodatek ke smlouvě s firmou Transport Trutnov (5 ANO, 1 NE).
ZO 13/76/2012 Zařadit akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v KD“ do plánu na rok 2014 a
podat žádost o dotaci z programu LEADER (6 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi obce - zajistit osazení mostku na Zada předepsanými značkami - do konce března.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena v 19.55 hodin.
Příští zasedání se bude konat v únoru, termín bude včas upřesněn.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
………………………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Teichman Ivo ……………………
Ing. Kubasa Jiří ………………….

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

