Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 17. 6. 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) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013.
3) Schválení účetní závěrky obce za rok 2013.
4) Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2013.
5) Schválení účetní závěrky Osvětové besedy za rok 2013.
6) Rozpočtové opatření 1/2014.
7) Majetkové záležitosti.
8) 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:

Kosina Aleš
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Jindrová Milena
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/ Ve dnech 25. 9. 2013 a 7. 5. 2014 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2013. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Závěrečný
účet obce za rok 2013 byl řádně a včas vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce.
Zastupitelé jej schvalují bez výhrad.

ad 3/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky obce za rok 2013,
v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění. Zastupitelé závěrku schválili.

ad 4/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola za rok 2013, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Výsledek hospodaření bude
přeúčtován do rezervního fondu. Zastupitelé závěrku schválili.

ad 5/ Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Osvětová beseda za rok 2013, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Výsledek hospodaření bude
přeúčtován do rezervního fondu. Zastupitelé závěrku schválili.

ad 6/ Účetní obce, p. Šévlová, seznámila zastupitele se změnou rozpočtu
v rozpočtovém opatření č. 1/2014, která bude provedena v měsíci červnu.

ad 7/ Majetkové záležitosti.
- Na zjištěné vícepráce při rekonstrukci sociálního zařízení v KD / I. etapa/ je nutné sepsat
Dodatek ke smlouvě s firmou Petr Müller, Úpice. Zastupitelé se sepsáním dodatku souhlasí.
- V termínu stanoveném v poptávkovém řízení „Schválení výsledků poptávkového řízení na
akci Energetická opatření na budově OÚ“ byly doručeny 3 cenové nabídky:
1. STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6. Hostinné
2 019 209,- Kč
2. ASJ s r.o. Světí
1 740 515,- Kč
3. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., Zahradní 75, Trutnov
2 103 389,- Kč
Nabídka fi, ASJ byla neúplná, proto byla vyřazena. Komise doporučuje zadat zakázku fi.
STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6, Hostinné.
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- Na zpracování projektové dokumentace na ČOV u MŠ bylo osloveno 5 firem v rámci KHK
kraje. Doručeny byly 3 nabídky:
1. P-AQUA, jižní 870, Hradec Králové
2. AQUA-CONTACT s r.o. Jaroměř - Josefov
3. Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Horní Lánov

42 955,- Kč
19 360,- Kč
41 745,- Kč

Nabídka firmy AQUA+CONTACT neobsahovala všechny požadované položky.
Smlouva byla uzavřena s firmou Vodohospodářské služby RT, Horní Lánov

ad 8/ Různé:
Jaroslav Tomeš:
- Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstva obce. Uzávěrka pro podávání
kandidátních listin je 5. srpna 2014 do 16.00 hodin. Do této doby musí být všechny
kandidátní listiny předané na MěÚ v Úpici. Každý kandidát musí mít svou kandidaturu
podpořenou peticí se 20 podpisy trvale hlášených občanů. Bližší informace poskytne obecní
úřad.
- Obec nemůže provádět opravy křížků, pokud je nemá vedené ve svém majetku. U většiny z
nich není znám majitel. V tomto případě je nutné postupovat podle nového Občanského
zákoníku.
- V obci není vyhláškou přímo zakázáno pálit suchou trávu. Z tohoto důvodu je nutné, aby
byla dodržována určitá pravidla, zejména požární řád obce a doporučení preventisty,
zveřejněné v Libňatovských novinách a hlavně být ohleduplní k ostatním občanům.
- Pro příští rok se připravuje vyhlášení výzvy na dotace na varovný systém, v rámci něhož by
bylo možné zrekonstruovat veřejný rozhlas.
- Na obec byla doručena nabídka fi. Revenge a.s. Boskovice na bezplatné umístění
kontejneru na textil, obuv a hračky v naší obci. Kontejner bude umístěn vedle kontejnerů u
střední zastávky.
- TJ. Sokol Libňatov požádal o svolení, aby sídlo
Zastupitelé souhlasí.

spolku bylo na čp. 148 (budova OÚ).

- Obec dostala nabídku od firmy GAP Pardubice na dodávku programu mapového portálu
Geosense. V případě naší obce by tento program nebyl náležitě využit.
- Poděkoval všem, kteří se podílejí na úklidu posečené trávy v obci.
- Obec dostala žádost od firmy Babybox, Praha o příspěvek na zřízení nového babyboxu.

3

Milena Jindrová:
- Upozornila na nedostatek na www.stránkách obce - pod záložkou SPOZ nejsou aktuální
fotografie z pořádaných akcí.
- Dotazovala se, zda se bude čistit koupaliště. Hasiči mají tuto akci v plánu.

Miloslav Hejna:
- Požádal o odkalení vodovodního potrubí a vyčištění propustku u čp. 151.
- Požádal o ostříhání stromků na dolejším hřišti.

Ing. Jiří Kubasa:
- Dotazoval se, zda bude dokončena cesta ke Svobodnému?

Ivo Teichman:
- Poukázal na nevzhlednou skládku hlíny u koupaliště - brání sečení.
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USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 17. 6. 2014 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 22/127/2014 Závěrečný účet obce za rok 2013 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad (8 ANO).
ZO 22/128/2014 Účetní závěrku obce za rok 2013 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (8 ANO).
ZO 22/129/2014 Účetní závěrku PO Mateřská škola za rok 2013 v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění. Zároveň schvaluje přeúčtování HV za rok 2013 do rezervního fondu
(8 ANO).
ZO 22/130/2014 Účetní závěrku PO Osvětová beseda za rok 2013 v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění. Zároveň schvaluje přeúčtování HV za rok 2013 do rezervního fondu
(8 ANO).
ZO 22/131/2014 Rozpočtové opatření č. 1/2014

(8 ANO).

ZO 22/132/2014 Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci sociálního zařízení v KD s firmou Petr
Müller, Úpice (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 22/133/2014 Zadání zakázky „Energetické opatření Obecní úřad Libňatov“ společnosti
STAVANT CZ s r.o. Horní brána 6, Hostinné, na základě doporučení hodnotitelské komise,
která provedla posouzení došlých nabídek (8 ANO).
ZO 22/134/2014 Uzavření smlouvy se společností Vodohospodářské služby Trkan, Lánov na
zpracování projektové dokumentace na ČOV u mateřské školy.
(5 ANO, 3 se zdrželi).
ZO 22/135/2014 Umístění sídla T.J. Sokol Libňatov na adrese čp. 148 /budova obecního
úřadu/ (8 ANO).

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin.
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Příští zasedání se bude konat v 1. polovině září.

Zapsala: Stanislava Šévlová ……………..

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

Ověřovatelé zápisu: Milena Jindrová
Jana Zelinková

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

……………………
…………………….
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