Zápis
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 25. 2. 2014
od 19.00 hodin v místním pohostinství

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

1) Zpráva starosty.
2) Plán akcí na rok 2014.
3) Schválení výše příspěvku spolkům.
4) Návrh rozpočtu na rok 2014.
5) Majetkové záležitosti.
6) 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
Zelinková Jana

Ověřovatelé zápisu:

Pichová Marie
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.
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ad 2/ Starosta obce seznámil přítomné s nejdůležitějšími plánovanými akcemi
na rok 2014.
Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě I.etapa
Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě II.etapa
Zpevnění břehu a rekonstrukce místní komunikace
Rozšíření části místní komunikace na p.p. 1054 /za Endlichovými/
Vybudování ČOV u MŠ
Úprava prostranství před garážemi na dolní části obce
Úprava prostranství před prodejnou
Úprava prostranství pod zvonicí
Oprava zatrubení potoka pod hřištěm
Výměna oken a zateplení budovy obecního úřadu
(tato akce se bude realizovat pouze v případě přidělení dotace).
Plán akcí byl schválen.

360 000,- Kč
315 000,- Kč
630 000,- Kč
173 000,- Kč
300 000,- Kč
90 000,- Kč
30 000,- Kč
40 000,- Kč
310 000,- Kč
3 200 000,- Kč

ad 3/ Starosta obce navrhl poskytnutí příspěvku na činnost místních spolků ve výši 2%
z rozpočtu, což činí 86 000,- Kč. Zastupitelé jej schválili. Rozdělení mezi jednotlivé spolky
provedou všichni členové zastupitelstva, na základě vyhodnocení účelnosti využití příspěvku
v roce 2013 a plánu akcí jednotlivých organizací na rok 2014.

ad 4/ Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním navrhovaného
rozpočtu na rok 2014. Navrhuje se jako schodkový a schodek bude dofinancován z vlastních
zdrojů. Návrh rozpočtu byl v podrobné verzi zveřejněn na fyzické úřední desce a zároveň na
elektronické úřední desce, s možností dálkového přístupu, v zákonné lhůtě.
ad 5/ Majetkové záležitosti.
- Paní Jana Dvořáčková, bytem Libňatov 97, projevila zájem o odkup p.p.č. 209/9 o výměře
320 m2, která bude oddělena od p.p.č. 209/1. Byla navržena cena 20,- Kč za 1 m2 , kterou
zastupitelé jednomyslně schválili. P. Dvořáčková zároveň obci uhradí náklady na zaměření a
převod.
- SDH má v úmyslu zainventovat stavbu plechové garáže pro potřeby požární techniky na
p.p.č. 499/4 a 500/2. Jelikož majitelem těchto p.p. je obec, tak v případě schválení stavby
musí být pozemek pronajat a uzavřena „Smlouva o právu provést stavbu“. Zastupitelé
schválili pronajmutí pozemku a uzavření smlouvy.
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- Na minulém zasedání bylo schváleno přijetí daru - cesta od ZS Svobodné Havlovice.
Z důvodu, že ZS vlastní pozemky v okolí, požaduje zřídit na uvedené komunikaci věcné
břemeno - právo jízdy a chůze ve prospěch p.p.č. 475, k.ú. Libňatov. Zastupitelé souhlasí.
- V plánu práce bylo schváleno rozšíření cesty od Endlichových, kde je podmínkou
vybudování opěrné zdi u Rosových (sousední p.p.č. 301/3). Pro stavbu zdi je nutné
„Smlouvu o právu provést stavbu“ uzavřít s p. Milošem Rosou. Zastupitelé nemají námitek.
- Pan Jaromír Kadaník ml. požaduje zřízení věcného břemene s právem vstupu na p.p.č. 126 a
176 v k. ú. Libňatov, z důvodu možnosti případných oprav. Přes uvedené pozemky má
vedeno odpadní potrubí, od nově vybudovaného septiku, do potoka Maršovka. Zastupitelé
zřízení břemene schválili.
ad 6/ Různé:
Jaroslav Tomeš:
- Žádost o. s. Chalupění o příspěvek - zastupitelé vyřízení žádosti odsunuli až na podzim.
- Akce Vlajka pro Tibet - zastupitelé zamítli.
- Podání žádosti o dotaci z 8. výzvy Leader na II. etapu rekonstrukce soc. zařízení v KD.
- Jmenoval velitele jednotky SDH pana Romana Antoše.
- Jmenoval zástupce velitele jednotky SDH Petra Bejra ml.
- Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bylo zamítnuto řízení o stanovení
průzkumného území Trutnovsko pro těžení břidlicových plynů.
- Zpracování „Integrované strategie rozvoje obce na rok 2014-2020“ - nadále platí nabídka
MaS Království Jestřebí hory, která je schopna se svými pracovníky tento dokument
zpracovat dle potřebných náležitostí. Po delší diskusi zastupitelé zadání schválili.
- Seznámil s rozpočtem Vodohospodářských služeb RT Lánov.
- Informoval ohledně vybudování ČOV u MŠ.
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USNESENÍ
ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování velitele jednotky SDH p. Romana Antoše a zástupce p. Petra Bejra ml.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 20/108/2014 Plán akcí na rok 2014 (7 ANO).
ZO 20/109/2014 Příspěvek na činnost pro místní spolky ve výši 2 % z rozpočtu (7 ANO).
ZO 20/110/2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 (7 ANO).
ZO 20/111/2014 Pronájem pozemku a uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ na p.p.č.
499/4 a 500/2 pro SDH, za účelem stavby garáže (6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 20/112/2014 Zapsání věcného břemene jízdy a chůze na p.p.č. 1141/6 při převodu
pozemku ze ZS Svobodné Havlovice na obec (7 ANO).
ZO 20/113/2014 Prodej p.p.č. 209/9, která byla vyčleněna z p.p.č. 209/1 p. Janě
Dvořáčkové, bytem Libňatov 97 o výměře 320 m2 za cenu 20,- Kč/m2. Zároveň p.
Dvořáčková uhradí náklady spojené se zaměřením a převodem (6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 20/114/2014 „Smlouvu o právu provést stavbu“ s p. Milošem Rosou, Libňatov 131 na
p.p.č. 301/3, za účelem stavby opěrné zdi (7 ANO).
ZO 20/115/2014 Zřízení věcného břemene s právem vstupu na parcelu 126 pro Jaromíra
Kadaníka ml. z důvodu možnosti případných oprav a údržby kanalizačního potrubí (7 ANO).
ZO 20/116/2014 Podání žádosti o dotaci z 8. výzvy programu Leader na rekonstrukci
sociálního zařízení v KD - II.etapa (7 ANO).
ZO 20/117/2014 Zadání zpracování „Integrované strategie rozvoje obce na období
2014-2020“ a sepsání smlouvy s MaS Království Jestřebí hory na její zpracování
(6 ANO, 1 se zdržel).
Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 20/118/2014 Účast na akci „Vlajka pro Tibet“ (1 ANO, 4 proti, 2 se zdrželi).
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Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.25 hodin.
Příští zasedání se bude konat 15. 4. 2014 od 19.30 hodin.

Zapsala: Šévlová Stanislava ……………..

……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu: Marie Pichová
Aleš Kosina

……………………

…………………….
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