Zápis
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 06. 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 závěrečného účtu obce za rok 2012.
3) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek.
4) Majetkové záležitosti.
5) Projednání funkce uvolněného starosty.
6) Různé.

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou přítomni
všichni členové, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiložena k originálu
tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Návrhová komise na usnesení:

Ing.Kubasa Jiří
Kosina Aleš

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
Pichová Marie

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/ Ve dnech 26.9.2012 a 2.5.2013 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2012. 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 za rok 2012 byl řádně a včas vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce.
Zastupitelé jej schvalují bez výhrad.
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ad 3) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, podrobně seznámil přítomné s obsahem
Vnitřní směrnice VS-1/2013 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich evidence.
Zastupitelé tuto směrnici schválili.

ad 4)
Nájemce prodejny JIPA potraviny Česká Skalice končí svoji činnost a mění svůj název na
Váš Pekař s.r.o., Klimentská 1746/52, Praha. Oznámení o změně názvu bylo vyvěšeno na
fyzické i elektronické desce. Nájemce se bude měnit od 12. 6. 2013
Starosta obce navrhl požadovat po firmě ČEZ za zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích dotčených rekonstrukcí NN, částku ve výši 50 000,- Kč bez DPH. Zastupitelé
schvalují požadovat výše uvedenou částku.
ad 5) Pan Ing. Jiří Kubasa znovu otevřel diskuzi k tématu, aby v naší obci pracoval
starosta jako uvolněný. Zastupitelstvo tuto záležitost projednávalo již v únoru a vzhledem ke
skutečnosti, že práce neuvolněného starosty při zaměstnání je velmi časově náročná a nelze
řádně plnit všechny potřebné záležitosti, bylo by vhodné zřídit funkci starosty uvolněného.
Zastupitelé uvolnění starosty schválili. Uvolněný starosta bude pracovat od 1.9.2013.

ad 6)
Jaroslav Tomeš:
- Poděkoval dobrovolným hasičům, kteří se aktivně zúčastnili likvidace povodňových škod
v Havlovicích a na hřišti Sparta dne 2.6.
- Informoval, že na základě doporučení komise na vyhodnocování veřejných zakázek, bylo
zrušeno výběrové řízení na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ - dále postupovat dle zákona o
veřejných zakázkách.
- Byla vyhlášena poptávka na veřejnou zakázku malého rozsahu na nátěr střechy a fasády na
prodejně.
- V blízké době bude vyhlášena poptávka na veřejnou zakázku malého rozsahu na dokončení
cesty u Jirouchových a rekonstrukci sociálního zařízení v suterénu KD.
- Od 9.6. byl definitivně zrušen autobusový spoj č. 690312 ve 22.50 z Úpice.
- V neděli 9.6. došlo v naší obci, vlivem přívalového lijáku, k zatopení hřiště a okolí toku
Maršovka. Zastupitelstvo by se mělo zamyslet o možnosti vybudování protipovodňového
opatření. Na dolní části hřiště vybudovat protipovodňovou zídku ze ztraceného bednění
v odpovídající výšce, připravit a uložit v blízkosti hřiště pytle s pískem k přehrazení cesty,
projednat se správcem toku LČR vyčištění dna koryta Maršovky a výměnu trub pod hřištěm
za truby s větším průměrem.
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- SDH musí zajistit zabezpečení terčů pro hasičský sport proti přestřiku vody na soukromý
pozemek.
- Vzhledem ke špatné slyšitelnosti hasičské sirény (důkazem je den 2. 6. ) SDH požádalo
obec o zvážení možnosti zakoupení svolávacího varovného systému pro členy výjezdových
družstev. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
- Na obec byla doručena žádost o finanční příspěvek od Domova důchodců v Pilníkově.
Vzhledem k tomu, že zde již delší dobu žije jedna občanka naší obce, navrhuje přispět ve výši
1 500,- Kč. Zastupitelé příspěvek v navrhované výši schválili.

Jindra Josef:
- Zajímal se o důvod a způsob vykácení obecního lesa v okolí tenisového hřiště.
- Informoval se na povinnost provozovatele pravidelně čistit lampy veřejného osvětlení.

Vít Zdeněk:
- Uvažovat o umístění 2. sirény na dolní části obce.
- Požádal obec o pomoc při řešení neustálého problému s přístupovou cestou k čp. 59, která
je ve vlastnictví jiné soukromé osoby.

Jana Zelinková:
- Zvážit vydání vyhlášky o zákazu podomního prodeje.
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USNESENÍ
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 11. 6. 2013 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 16/83/2013 Závěrečný účet obce za rok 2012 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad (8 ANO, 1 NE).
ZO 16/84/2013 Vnitřní směrnici VS-1/2013 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
jejich evidence (5 ANO, 3 NE, 1 se zdržel).
ZO 16/85/2013 Změnu názvu provozovatele prodejny na Váš pekař s.r.o. Praha (9 ANO).
ZO 16/86/2013 Za zřízení věcného břemene na vedení NN, požadovat od firmy ČEZ částku
50 000,- Kč (9 ANO).
ZO 16/87/2013 Zřízení funkce uvolněného starosty od 1.9.2013 (5 ANO. 3 NE, 1 se zdržel).
ZO 16/88/2013 Pořízení modulu na varovný a svolávací systém pro hasiče (9 ANO).
ZO 16/89/2013 Příspěvek pro Domov důchodců Pilníkov ve výši 1 500,- Kč (7 ANO, 2 se
zdrželi)
Usnesení bylo schváleno.
Schůze byla ukončena ve 22.05 hodin.
Příští zasedání se bude konat 3. 9. 2013 od 19.30 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jindrová Milena
Pichová Marie

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