Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 3. 9. 2013
od 19.30 hodin v místním pohostinství

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

1) Zpráva starosty.
2) Majetkové záležitosti.
3) Rozpočtové opatření 1/2013.
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:

Teichman Ivo
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Zelinková Jana
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) Probíhá jednání s firmou DRAG Trutnov ohledně možnosti získání dotace
z operačního programu MŽP na zateplení budovy OÚ. Zástupce firmy se zúčastnili schůze
zastupitelstva a podrobně seznámili přítomné s obsahem této akce. Jednalo by se o výměnu
oken, zateplení střechy, popř. zateplení pláště budovy a výměnu zdroje vytápění. Navrhovaná
je veřejná podpora, kde je možno získat až 90% uznatelných nákladů. Zpracování žádosti
firmou DRAG bude v ceně cca 45-50 tisíc. Je nutné ještě zadat vypracování energetického
auditu (cca 30 tisíc) a projektovou dokumentaci (cca 35 tisíc). Všechny tyto náklady lze
uplatnit jako uznatelné. Termín podání žádosti je 18. října. Zastupitelé schválili realizaci této
rozsáhlé akce.
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Starosta obce informoval, že do dnešního dne byly uskutečněny nebo zadány tyto akce:
- Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy - učiněna poptávka na 3 dodavatele:
1. B plus P Červený Kostelec
nabídka
247 602,- Kč bez DPH
2. Palis Plzeň, Třemošná
nabídka
249 853,- Kč bez DPH
3. Novotný Tomáš, Hronov
nabídka
263 800,- Kč bez DPH
Realizace akce byla zadána firmě B plus P Červený Kostelec - cenově nejvýhodnější.
- Nátěr střechy a fasády na budově prodejny:
1. Petr Matějík, Úpice
nabídka
92 200,- Kč vč. DPH
2. Zdeněk Semerák, Úpice
nabídka
77 879,- Kč vč. DPH
3. Rudolf Mlynář, V.Svatoňovice nabídka
86 500,- Kč vč. DPH
Realizace akce byla zadána fi. Zdeněk Semerák. Nabídka byla cenově nejvýhodnější.
Při realizaci bylo nutné zhotovit i vícepráce, na které byl sepsán dodatek smlouvy. Výsledná
cena činila 93 532,- Kč vč. DPH..
- Obroušení a nalakováni parket na sále KD:
Osloveni byli 3 dodavatelé
1. Fi.SOLUM, Trutnov
nabídka
75 670,- Kč bez DPH
2. Parkety Stříbrný, Hradec Králové nabídka
49 278,- Kč bez DPH
3. B.B- podlahy Trutnov
nabídku nepředložili
Realizace akce byla zadána firmě Parkety Stříbrný - cenově nejvýhodnější.
Vyhlášena je poptávka na dokončení komunikace na p.p.č. 1053/19 (od Jirouchových
k Roubalovým). Uzávěrka podání nabídek je 16. 9. 2013 v 15,30 hodin. Výběr nejvýhodnější
nabídky provede dne 16. 9. jmenovaná komise.
ad 3/ Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 1/2013. Jedná
se pouze o převody mezi paragrafy a položkami. Zastupitelé RO schválili.

ad 4)
Tomeš Jaroslav
- Firma ČEZ Distribuce a.s. požaduje souhlas zastupitelstva ke zřízení věcného břemene na
p.p.č. 1053/2. Jedná se o 0,6 m2 k uložení 1 bm kabelu k novostavbě na p.p.č. 241/1.
Jednorázová částka je 1 000,- Kč. Zastupitelé tento návrh schválili.
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- Rekonstrukce zatrubení potoka byla projednána se správcem toku a ten nemá námitek.
Předpokládaný rozpočet na tuto akci 253 635,- Kč bez DPH. Akci by bylo vhodné realizovat
během listopadu a prosince, kdy není na hřišti téměř žádná činnost. Společně s výměnou trub
by bylo vhodné vybudovat protipovodňovou bariéru na dolním konci hřiště. Zastupitelé sdílejí
názor, že se zatrubením potoka je vhodné počkat až na návrh řešení Vodohospodářských
služeb Lánov na septik, popř. ČOV u MŠ, aby práce a napojení byly provedeny najednou.
- Stále probíhá jednání s Ing. Bubeníčkovou ohledně převodu cesty na p.p.č. 1095/2 od
zastávky k Petříkovým a p. p. č. 1095/1 od Petříkových k DAKU.
- Cesta na p. p. č. 1054 k Endlichovým čp. 115 je jediná přístupová cesta, po které se
s obtížemi lze dostat k tomuto domu osobním automobilem. P. Endlich se rozhodl na vlastní
pěst cestu rozšířit tak, že začal postupně odkopávat břeh směrem k Rosovým. Tím vzniká
nebezpečí, že dojde k sesunutí plotu p. Rosy a ten k tomu má oprávněné připomínky.
V případě, že obec, jako majitel uvedené komunikace bude o rozšíření cesty uvažovat, je
nutné vybudovat opěrnou zeď. Zastupitelé rozhodli, že se pozemek nechá zaměřit a poté se
rozhodne o dalším řešení.
- Ve dnech 25. a 26. října proběhnou mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Zájemci o práci v okrskové volební komisi se mohou hlásit na OÚ.
- Na obec byla doručena nabídka firmy TIRIS Hradec Králové na vytvoření videoupoutávky
na obec Libňatov. Cena je 9 000,- Kč. Obec nemá o tuto službu zájem.
- Seznámil přítomné s novinkou firmy OREDO, kdy budou vícedenní papírové jízdenky
nahrazeny čipovými kartami IREDO. Bližší informace lze získat na OÚ nebo na stánkách
OREDA.
- V Havlovicích se dne 5. 9. opět koná olympiáda seniorů. Naši senioři jsou již přihlášeni.
- Seznámil s návrhem Mandátní smlouvy na hospodaření v lesích s firmou SILVA Červený
Kostelec.
- K pracím na dětském hřišti u MŠ bude sepsán ještě dodatek na odvodnění.
- Na obec jsou velice často doručovány žádosti o charitativní příspěvky. Obec bude
podporovat pouze činnost organizací, působících v okolí, kde jsou umístěni občané naší obce.
- MAS Království - Jestřebí hory pořádá zájezd na Slovensko ve dnech 4. - 7. 10. Počet
zájemců je nutné nahlásit do 9.9.
Dostál Miroslav:
- Upozornil na pohozené pytle s odpadem v lese od krmelce k hlavní silnici.
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USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 3. 9. 2013 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Zprávu starosty.
Zadání zakázky na rekonstrukci dětského hřiště firmě B+P Červený Kostelec.
Zadání zakázky na nátěr střechy a fasády na prodejně firmě Zdeněk Semerák, Úpice.
Zadání zakázky obroušení a nalakování parket v kulturním domě firmě Parkety
Stříbrný, Hradec Králové.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 17/90/2013 Zadání zpracování žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ firmě DRAG
Trutnov(7 ANO,1 se zdržel).
ZO 17/91/2013 Rozpočtové opatření 1/2013 (8 ANO).
ZO 17/92/2013 Zřízení věcného břemene na p.p.č. 1053/2 ve prospěch ČEZ Distribuce. 1 bm
kabele k novostavbě na p.p.č. 241/1. Jednorázová náhrada 1 000,- Kč
(8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi: zajistit zaměření p.p.č. 1054 k Endlichovým čp. 115
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.50 hodin.
Příští zasedání se bude konat 22.10. 2013 od 19.00 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Zelinková Jana
Ing. Kubasa Jiří

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