Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 3. 12. 2013
od 19.00 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) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013.
3) Přijetí dotace od KHK.
4) Rozpočtové opatření 3/2013.
5) Rozpočtové provizorium na leden a únor 2014.
6) Majetkové záležitosti.
7) Dotace z POV na rok 2014.
8) Jmenování inventarizačních komisí.
9) 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:

Jindrová Milena
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Kubasa Jiří
Zelinková Jana

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/ Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která bude účinná od 1. 1. 2014 a nahrazuje OZV č.
19/2001. Poplatek za 1 osobu činí i nadále 450,- Kč a změna je ve splatnosti, která je do 30. 4.
2014.
Se zněním celé vyhlášky se můžete seznámit na internetových stránkách obce, fyzické úřední
desce obce nebo přímo na OÚ.

ad 3) Královéhradecký kraj obci poskytl přísně účelovou dotaci na odbornou přípravu
velitelů a strojníků jednotek SDH ve výši 910,- Kč. Zastupitelé dotaci přijali.
ad 4) Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření 3/2013.
Veškeré příjmy, přesahující plánovaný rozpočet, budou ponechány jako rezerva do příštího
roku.
ad 5) Účetní obce přednesla znění rozpočtového provizoria na leden a únor 2014.
V těchto měsících, dokud nebude schválen rozpočet, bude obec hradit pouze nejnutnější
výdaje, které jsou nutné pro chod obce. Celková výše nesmí přesáhnout částku 760 400,- Kč.
ad 6) Majetkové záležitosti:
Odkup p.p.č. 1095/2 o výměře 430 m2 (komunikace) od p. Ing. Věry Bubeníčkové.
Prodávající navrhuje částku 4 - 5 tis. s tím, že obec, jako kupující, uhradí veškeré náklady
spojené s převodem. Zastupitelé souhlasí s odkoupením komunikace.
ZS Svobodné Havlovice nad Úpou nabídla obci jako dar komunikaci na p.p.č. 1141/6 o
výměře 843 m2. Zastupitelé tento dar přijali a obec uhradí pouze náklady spojené s převodem.

ad 7) Program obnovy venkova na rok 2014
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyhlásil dotační programy z POV na rok 2014.
V případě, že obec odkoupí od p. Bubeníčkové p.p.č. 1095/2, mohli bychom požádat o dotaci
na rekonstrukci této komunikace. Vzhledem k tomu, že cestu by bylo nutné rozšířit alespoň o
0,5 m /po dohodě s p. Endlichovou/, částka na rekonstrukci by dle předběžného rozpočtu
(včetně opěrné zdi) činila cca 515 000,- Kč bez DPH. Příjem žádostí je do 13.12.2013.
Zastupitelé souhlasí, aby byla žádost podána a pověřuje starostu obce jejím zpracováním.
ad 8) Starosta obce, pan Tomeš, jmenoval složení inventarizačních komisí pro
provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek ke dni 31.12.2013. Inventarizace bude prováděna od 2.1. do 24.1.2013.
Složení inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise:

předseda
členové

Jindrová Milena
Zelinková Jana
Tomeš Jaroslav

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda
členové

Antoš Roman
Bejr Petr
Souček Michal
Borůvka Pavel

Kulturní zařízení:

předseda
členové

Pich Jaroslav st.
Pichová Iva
Pich Jaroslav ml.

Mateřská škola

předseda
členové

Kosina Aleš
Pichová Marie
Gereczová Blanka

Obecní úřad, byt, prodejna

předseda
členové

Kubasa Jiří Ing.
Teichman Ivo
Šévlová Stanislava

ad 9) Různé
Tomeš Jaroslav:
- Příspěvek na pokrytí neinvestičních nákladů v Domě s pečovatelskou službou v Úpici ve
výši 50 000,- Kč na základě smlouvy s městem. Dále uzavřít smlouvu mezi zájemcem o
ubytování v Domě s pečovatelskou službou v Úpici a obcí Libňatov na úhradu neinvestičních
nákladů. Požádat Úpici o revizi jejich usnesení č. 8/2007.
- Seznámil přítomné s Nařízením č. 1/2013 - Provozní řád dětského hřiště u mateřské školy,
který je zde umístěn. Je možné se s jeho obsahem seznámit také na internetových stránkách
obce.
- V obecním bytě končí ke konci roku nájemní smlouva na dobu určitou. Doporučuje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt s manželi Chobotskými do 31. 12. 2014 a
zachování výše nájmu 1 720,- Kč měsíčně.
- Informoval o stavu žádosti o převod cesty p.p.č. 574/10 ke Kubasovým - Na Pozemkovém
úřadě v Praze je privatizační projekt na tuto p.p.
- Občanské sdružení Chalupění žádá o příspěvek na svoji činnost. O poskytnutí příspěvku
rozhodnou zastupitelé na zasedání v roce 2014..
- Zastupitelé si připraví návrh na výši příspěvku na činnost spolků (do příštího zasedání ZO).

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 19/97/2013 Obecně závaznou vyhlášku 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (8
ANO, 1 se zdržel).
ZO 19/98/2013 Přijetí dotace od KHK ve výši 910,- Kč na odbornou přípravu velitelů a
strojníků SDH. (9 ANO).
ZO 19/99/2013 Rozpočtové opatření 3/2013 (9 ANO).
ZO 19/100/2013 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2014 (9 ANO).
ZO 19/101/2013 Odkup pozemku p.p.č. 1095/2 430 m2 od p. Ing. Bubeníčkové za částku 10,Kč/m2 s tím. že obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem (9 ANO).
ZO 19/102/2013 Přijetí daru do Zemědělské společnosti Svobodné - komunikace na p.p.č.
1141/6 o výměře 843 m2. Obec uhradí náklady spojené s převodem (7 ANO, 2 se zdrželi).
ZO 19/103/2013 Podání žádosti o dotaci z Programu na obnovu venkova na rok 2014 na
rekonstrukci místní komunikace p.p.č. 1095/2 v k.ú. Libňatov. Zároveň pověřuje starostu
sepsáním smlouvy o právu provést stavbu (9 ANO).
ZO 19/104/2013 Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů v domě s pečovatelskou službou
s městem Úpice ve výši 50 000,- Kč (9 ANO).
ZO 19/105/2013 Uzavření smlouvy mezi zájemcem o ubytování v Domě s pečovatelskou
službou v Úpici a obcí Libňatov na úhradu neinvestičních nákladů (9 ANO).
ZO 19/106/2013 Nařízení 1/2013 provozní řád dětského hřiště u MŠ (9 ANO).
ZO 19/107/2013 Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt s manželi Chobotskými do 31.
12. 2014 a zachování výše nájmu 1 720,- Kč (9 ANO).

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 20.45 hodin.
Příští zasedání se bude konat 25. 2. 2014 od 19.00 hodin.
Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..
……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kubasa
Jana Zelinková

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

