Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 15. 4. 2014
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) Rozpočtový výhled na r. 2015 a 2016.
3) Schválení počtu členů nového zastupitelstva.
4) Majetkové záležitosti.
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:

Teichman Ivo
Jindrová Milena

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.
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ad 2/ Účetní obce přednesla znění Rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016. Zastupitelé
jej schválili.
ad 3/ Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 68 má zastupitelstvo obce povinnost
nejpozději 85 dní před dnem voleb do ZO, které se budou konat cca v polovině října, stanovit
počet členů nového zastupitelstvo. Bylo navrženo dodržet současný počet členů, což je 9
(devět).
ad 4/ Majetkové záležitosti.
Pan Jaroslav Pich ml. a Lenka Teichmanová ml. mají zájem o část p.p.č. 289/1 (pronájem
s možností následné koupě o výměře 1310 m2) na stavbu rodinného domu. O další část má
zájem Tomáš Endlich, který zde v současné době hospodaří s p. Josefem Endlichem.
Po projednání zastupiteli bylo doporučeno vyvolat jednání s nájemci a potencionálním
zájemci dát pozemek zaměřit a poté jeho části prodat.
O p.p.č. 500/11 o výměře 687 m2 má zájem pan Petr Králík, bytem Libňatov čp. 190.
Původně byla tato parcela vyčleněna k výstavbě rodinného domu. Plánuje zde výstavbu
garáže a rozšíření zahrady u čp. 190. Zastupitelé prodej schválili za cenu 50,- Kč /1m2.
ad 5/ Různé:
Jaroslav Tomeš:
Na rekonstrukci sociálního zařízení v KD II. etapa bylo osloveno 5 firem, dále byla
výzva zveřejněna na www.stránkách obce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Pavel Hauser - Stavhaus Dvůr Králové
Petr Müller, Úpice
DELTA Velké Poříčí s r.o.
Odolovská stavební s r.o.
BG Podkrkonošská s r.o.

145 787,- Kč
158 182,- Kč
180 940,- Kč
213 499,- Kč
249 536,- Kč

K těmto částkám je nutné připočíst částku 120 000,- s DPH na kompletní solární ohřev TUV.
I. etapu provádí firma Petr Müller z Úpice. S jejich prací je obec velmi spokojená, probíhají
přesně dle plánu, nejsou žádné problémy a sporné věci jsou vzájemně konzultovány. Z tohoto
důvodu zastupitelé navrhují zadat této firmě i II. etapu.
Výzva na předložení cenové nabídky na rozšíření místní komunikace a výstavbu opěrné zdi
na p.p.č. 1054 byla zveřejněna na www.stránkách obce. Byly doručeny 3 nabídky. Ceny jsou
uváděny včetně DPH.
František Zelinka, Libňatov
Jiří Mikulčák, Mělník 3 181
STRABAG a.s. Praha

182 504,- Kč
201 830,- Kč
239 889,- Kč

Vzhledem k dobrým zkušenostem a kvalitně odváděnou prací a zároveň nejnižší cenové
nabídce byla zadána realizace akce fi. František Zelinka.
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Výzva na rekonstrukci místní komunikace a výstavba opěrné zdi na p.p.č. 1 095/2 (za
Dostálovými) byla zveřejněna na profilu zadavatele a na www.stránkách obce. Ve
stanoveném termínu bylo doručeno 6 nabídek.
TERMA a.s. Hradec Králové
Špelda s r.o. Česká Skalice
REKOM a.s. Nový Bydžov
František Zelinka, Libňatov
Mikulčák Jiří, Mělník
STRABAg a.s. H. Králové

cena s DPH

547 735,- Kč
602 933,- Kč
619 279,- Kč
639 767,- Kč
758 337,- Kč
851 182,- Kč

Výběrová komise, která provedla posouzení a vyhodnocení došlých nabídek, doporučila
uzavřít smlouvu na dodávku díla s firmou ŠPELDA s r.o. Česká Skalice (vzhledem k nejdelší
záruce).
- Poskytnutí území obce k činnosti Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. Není
důležité jen pro obec, ale na základě tohoto rozhodnutí pak budou moci podnikatelé,
příspěvkové a neziskové organizace, zemědělci a další subjekty, působící v jednotlivých
obcích, žádat prostřednictví MaS o dotace. Systém je nastavený tak, že dotace z MaS mohou
podporovat subjekty pouze v místě, kde mají územní působnost. Zastupitelé tuto součinnost
schválili.
- Soutěž „Vesnice roku“- od 1.4. do 30.4. 2014 jsou přijímány žádosti. Zastupitelé rozhodli se
soutěže v letošním roce nezúčastnit.
- Nabídka firmy Frolen Stárkov na výrobu propagačních ručníků a osušek. Cena je 120,Kč/kus při množství 300 ks. Zastupitelé tuto nabídku zamítli.
- Seznámil se zněním Směrnice 1/2014 na provoz vozidla Ford Transit. Zastupitelé tuto
směrnici schválili.
- Seznámil se zněním stanoviska odboru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
ohledně odebírání tištěné Sbírky zákonů.
- Zastupitelstvo města Úpice zrušilo usnesení ZM č. 8/2007 ohledně přijímání občanů
z okolních obcí do domova s pečovatelskou službou. S platností od 1.4.2014 je přijetí do DPS
bez příspěvku obce ve výši 50 000,- Kč.
- Přednesl zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v roce 2013.
- ČOV u MŠ - bylo požádáno o prodloužení povolení vypouštění odpadních vod do
stávajícího septiku o 1 rok. Prodloužení bude vydáno pouze po předložení stavebního
povolení.
- Dotace na zateplení budovy OÚ ze Státního fondu životního prostředí byla schválena.
Jelikož se jedná o finančně náročnou akci, zadávací řízení bude zadáno odborné firmě.
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- Zájezd na Slovensko do partnerské obce Trhoviste se uskuteční v letních měsících.
Předsedové spolků nahlásí do konce května počty zájemců.
- Podal informaci ohledně nutnosti pořízení energetických štítků budov na obecních
budovách.

Josef Jindra:
- Dotazoval se ohledně opravy mostku na Zada.
Milena Jindrová:
- U Vlčků je propadlý kanál u silnice.
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USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 21/119/2014 Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 (8 ANO).
ZO 21/120/2014 Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018 9 /devět/
(8 ANO).
ZO 21/121/2014 Prodej p.p.č. 500/11 p. Petru Králíkovi, bytem Libňatov čp.190 za cenu
50,- Kč za 1 m2 (7 ANO, 1 NE).
ZO 21/122/2014 Správní území obce Libňatov je součástí regionu Místní akční skupiny
Království - Jestřebí hory o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království
- Jestřebí hory o.p.s. na období 2014 - 2020 (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 21/123/2014 Zadání II. etapy úpravy sociálního zařízení v KD firmě Petr Müller, Úpice
(8 ANO).
ZO 21/124/2014 Zadání vybudování opěrné zdi a cesty na Bavlňáku k Endlichovým firmě
František Zelinka, Libňatov 102 (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 21/125/2014 Zadání vybudování opěrné zdi a cesty na p.p.č. 1095/2 za Dostálovými
firmě Špelda s r.o. Česká Skalice (8 ANO).
ZO 21/126/2014 Směrnici obce 1/2014 na provoz vozidla Ford Transit SPZ 5H7 2466
(8 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá starostovi:
Vyvolat jednání se současnými nájemníky a případnými zájemci a projednat odkup nově
zaměřených parcel na p.p.č. 289/1.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin.
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Příští zasedání se bude konat 10. 6. 2014 od 19.30 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ……………..

……………………………..
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kubasa
Jana Zelinková

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

6

