Zápis
ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 22. 10. 2013
od 19.00 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 2/2013.
4) Rozpočtový výhled na r.2014 a 2015.
5) 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:

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)
- Byla vyhlášena poptávka na dokončení komunikace na p.p.č. 1053/19 (od Jirouchových
k Roubalovým). Výběr nejvýhodnější nabídky provedla dne 16. 9. jmenovaná komise. Byly
doručeny 3 nabídky:
Strabag a.s.závod Hradec Králové
355 000,- Kč bez DPH
František Zelinka, Libňatov
354 995,- Kč bez DPH
Rekom N.Bydžov, Měník-Barchůvek
359 293,- Kč bez DPH
Komisí bylo doporučeno zadat zakázku firmě Strabag H.Králové, protože tato firma nabízí
delší záruku. S touto firmou byla uzavřena smlouva o dílo.

- Nabídka na pronájem prodejny byla zveřejněna na úředních deskách a zároveň 6x vyšel
inzerát v Krkonošském deníku. Přihlásila se pouze firma Marta s r.o. Dobruška. Měsíční
nájem bude činit 200,- Kč. Zastupitelé souhlasí s pronájmem výše uvedené firmě. Provoz
bude zahájen 4. 11. 2013.
- ZS Svobodné Havlovice nabídlo možnost bezúplatného převodu cesty na p.p.č. 1141/6 (od
Bejrových k salaši). Zájem o převzetí cesty bude vyvěšen na úřední i elektronické desce.
Zastupitelé o přijetí budou rozhodovat v prosinci.
- SDH Libňatov předložilo žádost o nákup nového 9ti místného vozidla pro potřeby PJ, SDH i
ostatních složek v obci. Zastupitelé tuto žádost důkladně projednali a rozhodli vozidlo
zakoupit v 1. čtvrtletí 2014. Maximální cena vozidla, včetně všech poplatků, nesmí
přesáhnout částku 200 000,- Kč.

ad 3/ Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 2/2013.
Zastupitelé RO schválili.
ad 4/ Účetní obce přednesla přítomným znění rozpočtového výhledu na rok 2014 a
2015. Zastupitelé výhled schválili.

ad 5)
Tomeš Jaroslav
- Informoval přítomné se stavem žádosti o dotaci z OPŽP, (prioritní osa 3, 50. výzva) na
zateplení budovy OÚ.
- Akce rekonstrukce dětského hřiště u MŠ byla dokončena. 17.10. byla předána žádost na
SZIF v Hradci Králové o proplacení dotace z Programu LEADER. Žádost o proplacení byla
bez závad. Fyzická kontrola proběhne přímo na místě dne 13.11.
- V rámci Operačního programu Životního prostředí je aktuálně vyhlášena výzva na pořízení
kompostérů. V naší obci se zatím neuvažuje o využití nabízených kompostérů.
- Do příštího zasedání připravit vydání vyhlášky na zákaz podomního prodeje.
- Obec odebírá tištěnou Sbírku zákonů a její cena je za rok cca 12 tis. Vzhledem k nevyžívání
ze strany občanů a možnosti nahlédnutí přímo na stránky ministerstva, obec již nebude od
1.1 2014 tuto Sbírku odebírat.
- Při vytýčení hranice mezi obecní cestou 1054 a p.p.č. 301/3 (p. Rosa) bylo zjištěno, že plot
tvoří hranici mezi pozemky. Na druhé straně, tj. hranice mezi cestou a p.p.č. 1054 a 300/2
bylo zjištěno, že plot zasahuje do obecní parcely, ale pouze v rámci povolené tolerance. Je
nutné rozhodnout o možnosti rozšíření cesty a svah k p.p.č. 300/3 zpevnit. Zastupitelé tuto
situaci zhodnotili a rozhodli realizaci akce v roce 2014.

- Na obec byla doručena žádost p. Šulana o poskytnutí příspěvku na umístění v Domě
s pečovatelskou službou v Úpici. Zastupitelé tento příspěvek zamítli.
- Podal ekonomickou informaci o vytěžení lesa v okolí tenisového kurtu.
- Je nutná instalace sloupu a světla u Jirouchovy garáže, k tomu využít nový světelný zdroj.
- Do příštího zasedání připravit návrh na způsob zpracování strategie rozvoje obce na další
období.
- Nabídka firmy Ekosvětlo s.r.o. Třebíč o možnosti instalace indukčních svítidel. Zastupitelé
navrhují instalaci 1 svítidla na zkoušku.

Pich Jaroslav ml.
- Žádá předsedy složek o příspěvky do Libňatovských novin. Termín do 30. ledna 2014.

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 22. 10. 2013 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Zadání zakázky na opravu místní komunikace na p.p.č. 1053/19 firmě Strabag a.s.,
závod Hradec Králové.
3) Uzavření smlouvy se firmou MARTA s .r.o. Dobruška na pronájem prodejny (čp.13).
4) Nabídku firmy Ekosvětlo s.r.o. Třebíč. Pověřuje starostu dalším jednáním za účelem
odzkoušení funkčnosti jednoho svítidla.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 18/93/2013 Nákup vozidla pro 9 osob v 1. čtvrtletí 2014 do celkové ceny 200 000,- Kč,
včetně všech poplatků (8 ANO).
ZO 18/94/2013 Rozpočtové opatření 2/2013 (8 ANO).
ZO 18/95/2013 Rozpočtový výhled na r. 2014 a 2015 (8 ANO).
ZO 18/96/2013 Rozšíření cesty na p.p.č. 1054 a zpevnění svahu. Cenové nabídky a realizaci
v roce 2014 (8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
Finanční podporu na umístění do Domu s pečovatelskou službou v Úpici.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.40 hodin.
Příští zasedání se bude konat 3. 12. 2013 od 19.00 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jindrová Milena
Pichová Marie

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

