Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 16. 04. 2013
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) Schválení účetní závěrky obce za rok 2012.
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:

Zelinková Jana
Pichová Marie

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.

ad 2/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky obce a příspěvkových
organizací za rok 2012, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,v platném znění a
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu.
ad 3) Tomeš Jaroslav
Firma ČEZ nabízí částku 22 000,- Kč za věcné břemeno na sloupy, stojící na obecních
pozemcích. Starosta obce navrhl požadovat částku 50 000,- Kč. Zastupitelé tuto záležitost
odložili na příští zasedání.
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Firma PEN nabízí službu zpracování pasportizace veřejného osvětlení. Cena za tuto službu
činí cca 10 000,- Kč. Zastupitelé tuto záležitost odložili k projednání na příští zasedání.
Palivové dřevo z pokácených stromů na p.p. č. 54/1 bylo nabídnuto k prodeji /vyvěšeno na
úřední desce/ za cenu 700 Kč/m3. O toto dřevo projevil zájem Petr Bejr ml. a Jaroslav Tomeš.
Zastupitelé souhlasí s prodejem výše uvedeným zájemcům.

ad 4)
Jaroslav Tomeš:
- 25. května se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. O přesném časovém harmonogramu
budou občané včas informováni.
- 20.4. se uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině, v čase 16.50-17.20 hodin na hřišti.
- Je nutné pokácet stromy v okolí křížku pod Kábrtovými.
- 7.3. byl v Parlamentu ČR schválen znak a vlajka obce Libňatov. Převzetí dekretu proběhne
pravděpodobně v květnu.
- Propadlé zatrubení na hřišti je provizorně opravené. Bylo by dobré zvážit možnost, zda 50 m
vybrat a zatrubit znovu.
- V mateřské škole máme povolení na vypouštění odpadních vod na 2 roky. Po uplynutí této
doby bude nutné vybudovat ČOV nebo zemní filtr. Tato záležitost bude projednána s Ing.
Gebrtovou z Vodohospodářských služeb RT, Horní Lánov.
- Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na dětské hřiště. Termín dodání nabídek je 29.4.. Tento
den se sejde komise otevřít obálky a vyhodnotit cenové nabídky.
- Dále bude vyhlášeno poptávkové řízení na nátěr střechy a fasády na prodejně, na
rekonstrukci místní komunikace u Jirouchových a na rekonstrukci sociálního zařízení v KD
(schválena dotace ze SZIF).
- Vyzval hasiče k zabezpečení terčů na rozstřik vody, aby nedocházeno k ohrožování
okolního domu.
- Poděkoval redakční radě za zpracování a vydání Libňatovských novin. Stoupá jejich kvalita
a mezi občany mají velice kladný ohlas.
- Poděkoval organizátorům velikonočního turnaje ve stolním tenise.
- Od Městského úřadu, odboru životního prostředí v Trutnově obec obdržela osvědčení o
existenci vodního díla - vodovodu ve Svobodném.
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- Na obec bylo doručeno Rozhodnutí životního prostředí, že parcela 859/4 netvoří les - jedná
se o tenisový kurt.
- Seznámil přítomné s navýšením daňových výnosů za 1. čtvrtletí, ke kterému dochází
vzhledem k novému rozdělení daní od 1.1.2013.
- Zájemci o sečení veřejných prostranství se mohou hlásit na OÚ.
- Na internetové stránky obce byla přidána novinka - zájemcům budou nové zprávy zasílány
na e-mail.
- Chystá se jednání se SÚS ohledně stavu silnice včetně havarijního stavu svodidel naproti
Dostálovým.
- Proběhlo jednání s p. Ladislavem Řezníčkem ohledně úpravy u garáže. Následně bude
jednáno s Ing. Bubeníčkovou a možnosti převodu cesty na obec.

Ing. Jiří Kubasa
- Dotazuje se, kdy bude instalována tabule u prodejny.

Jana Zelinková
- Opětovně důrazně upozornila na vysoký provoz přes Svobodné.
- Upozornila na nepořádek u křížku.
- Je nutné vybrat příkopy, dochází k podmáčení cesty.
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USNESENÍ
ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 16. 4. 2013 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 15/81/2013 Účetní závěrku obce za rok 2012 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb o
účetnictví, v platném znění a zákona čl. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Současně
schvaluje předložené účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací. Dokumenty, tvořící
účetní závěrku jsou přílohou tohoto zápisu (9 ANO).
ZO 15/82/2013 Prodej palivového dřeva za cenu 700,- Kč/m3 p. Petru Bejrovi ml. čp. 75 a
Jaroslavu Tomešovi, čp. 90 (9 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi: zjistit možnost zabezpečení bezpečnosti provozu v osadě Svobodné s policií.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin.
Příští zasedání se bude konat 11. 6. 2013 od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
…………………..
Jaroslav Pich, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Teichman Ivo ……………………
Kosina Aleš ………………….
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