Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 2. 12. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Dotace
3. Rozpočtové opatření 4/2014
4. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2015
5. Majetkové záležitosti
6. Plán akcí na rok 2015
7. Jmenování inventarizačních komisí
8. Různé

Přítomni:

Kašpar Pavel, Kuldová Marie, Bc. Pich Jaroslav, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Souček Michal, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zvara Michal

Návrhová komise na usnesení:

Kuldová Marie
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Pich st.
Zvara Michal

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.
ad 1) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své
ustavujícího zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

činnosti od

ad 2) Obci byla proplacena dotace ze SZIF v Hradci Králové ve výši 278 100,- Kč, o
kterou bylo požádáno z programu LEADER, na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním
domě – I. etapa. Zastupitelé schválili přijetí této dotace.
Na akci „Energetická opatření – Obecní úřad Libňatov“ byla proplacena část dotace
v celkové výši 1 394 785,94 Kč. Z toho částka 77 488,- je ze SF životního prostředí ČR a
částka 1 317 297,94 Kč od Ministerstva životního prostředí. Zastupitelé schválili přijetí
dotace.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje schválil naší obci dotaci na vzdělávání velitelů
a strojníků SDH ve výši 800,- Kč pro rok 2014. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se
nikdo z výše uvedených nezúčastnil vzdělávacího školení a dotace je přísně účelová, nemá
obec proti této dotaci uznatelné náklady. Z tohoto důvodu ji nelze přijmout.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypsal na rok 2015 dotační tituly Programu
obnovy venkova (POV) na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti a na
komplexní úpravu nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastrukturu.
Žádost musí být podána nejpozději do 12. 12. 2014, realizace musí být ukončena do
30. 11. 2015 a akce musí být přesně vymezena. Starosta obce navrhl podat žádost na „opravu
zatrubení potoka pod hřištěm u MŠ na p.p. č. 499/1 a 500/13 v katastrálním území Libňatov“.
Předpokládaná částka je 480 tis. Kč včetně DPH. Na poskytnutí dotace není žádný právní
nárok. Zastupitelé schválili podání žádosti na tuto akci.
ad 3) Účetní obce, paní Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 4/2014, kde
dochází o zvýšení příjmů o přijaté dotace a finance z prodeje pozemků. Změna bude
provedena k 30. 11. 2014. Rozpočtové opatření bylo jednomyslně schváleno.
ad 4) Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce na r. 2015 bude schválen až v lednu
2015, je nutné, aby obec (až do schválení rozpočtu) hospodařila podle rozpočtového
provizoria. Jedná se o nejnutnější známé příjmy a výdaje, včetně určení maximálně možného
objemu výdajů, které budou uskutečněny před schválením rozpočtu. Zastupitelé rozpočtové
provizorium schválili.
ad 5) Prodej pozemků na Bavlňáku.
Tomáš a Petra Endlichovi, bytem Libňatov 172, požádali o možnost prodeje p.p.č.
289/12, 289/13 a 2589/4 (o výměře 1 180 m2) na splátky do měsíce dubna 2015. Zastupitelé se
splátkami souhlasí.
Jiřina Macháčková, bytem Nučice 562, (dcera současné nájemkyně p. Jiřiny
Macháčkové), rovněž žádala o prodej p.p. č. 289/10 (o výměře 1 226 m2) na splátky do konce
dubna. Zastupitelé se splátkami souhlasí.
Původní zájemkyně p. Barbora Procházková požádala o prodej p.p.č. 289/8 (o výměře
1 226 m2) o sepsání smlouvy na svojí dceru Lenku Procházkovou, bytem Úpice čp. 1 150.
Zastupitelé souhlasí.
Na fyzické i elektronické úřední desce byl zveřejněn záměr odprodat nepotřebný
majetek obce:
1 ks elektrický ohřívač vody Dražice o objemu 125 l, rok výroby 2007, hmotnost 57 kg a
1 ks teplovodní kotel K 27, výkon 27 kW, rok výroby 2005, hmotnost 215 kg.
O kotel projevili zájem p. Chobotská a p. Hlavica. Zastupitelé rozhodli jej prodat za cenu 4,Kč za kg p. Chobotské.
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem smlouvy, na základě které bude zřízeno
věcné břemeno s p. Milenou Gabrielovou, bytem Libňatov čp. 31, na p.p.č. 30/1 a p.p.č. 36/3
v katastrálním území Libňatov ke vstupu na inženýrské sítě v majetku obce /septik,
kanalizační potrubí/. Zastupitelé s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene ve
prospěch obce souhlasí.

Dále seznámil s obsahem smlouvy s p. Milenou Gabrielovou, bytem Libňatov čp. 31
na připojení kanalizace z čp. 31 do obecního septiku na p.p.č. 26/3 v k.ú. Libňatov, na období
1. 1. 2015 – 31.12. 2018. Zastupitelé neměli námitek.

ad 6) Starosta obce, p. Jaroslav Tomeš, seznámil přítomné s plánovanými akcemi na
roky 2015 – 2018.
ad 7) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval složení inventarizační komisí pro
provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek k rozhodnému dni 31.12.2014. Inventarizace bude prováděna od 2. 1.
do 23. 1. 2015.
Hlavní inventarizační komise:

předseda:
členové :

Teichman Ivo
Kašpar Pavel
Tomeš Jaroslav

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
členové:

Souček Michal
Zvara Michal
Vít Zdeněk

Kulturní zařízení:

předseda:
členové:

Bc. Jaroslav Pich
Pichová Iva
Kosina Aleš

Mateřská škola:

předseda:
členové:

Pich Jaroslav st.
Pichová Iva
Teichmanová Jana

Obecní úřad, prodejna,
knihovna,

předseda:
členové:

Kuldová Marie
Tomeš Jaroslav
Šévlová Stanislava

ad 8)
VOLBA MÍSTOSTAROSTY.
Jelikož na ustavujícím zasedání nebyl zvolen místostarosta, volba proběhla znovu.
Zastupitelé schválili volbu veřejnou.
Navržen byl Bc. Jaroslav Pich a Michal Souček. Hlasování proběhlo v pořadí, jak byli
kandidáti navrženi.
První navržený kandidát získal nadpoloviční většinu (5 hlasů), o druhém navrženém
kandidátovi se už nehlasovalo.
Zastupitelé schválili, že funkci místostarosty bude vykonávat p. Bc. Jaroslav Pich, bytem
Libňatov čp. 187.

Na základě zákona o obcích č. 128/2000, § 119, odst. 1 nemůže místostarosta zároveň
vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru. Z tohoto důvodu byl revokován bod č. 9
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé navrhli a schválili, že funkci předsedy
kontrolního výboru bude vykonávat p. Michal Souček.
Jaroslav Tomeš:
- Během energetických úprav na OÚ došlo k některým změnám oproti původnímu projektu a
tím i ke změně fakturované částky. Na tyto změny byly vystaveny změnové listy, které
schválil projektant, stavební dozor i starosta. Na základě změnových listů byly vytvořeny
dodatky ke smlouvě o dílo č. 2014005:
Dodatek č. 1 navýšení o 103 995,- Kč bez DPH a Dodatek č. 2 navýšení o 184 920,- Kč bez
DPH. Originály dodatků jsou k nahlédnutí na OÚ. Zastupitelé schválili podepsání dodatků.
- Navrhuje podepsat dodatek ke stávající smlouvě s firmou František Zelinka, Libňatov 102
na zimní údržbu místních komunikací (prohrnování a posyp). Částka zůstává stejná jako loni,
500,- Kč + DPH na hodinu. Zastupitelé nemají námitky.
- Svozová firma Transport Trutnov navrhuje na příští rok zvýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu o 2%. Pro naši obec by to znamenalo navýšení poplatku o 3 304,- Kč za
rok. Zastupitelé s navýšením ceny nesouhlasí.
- Do konce roku zbývá p. starostovi, Jaroslavu Tomešovi, 18 dní dovolené. Nevybranou
dovolenou lze buď převést do následujícího roku nebo proplatit (na základě zákona o obcích
č. 158/2000 Sb., § 79, odst. 5). Požaduje 10 dní proplatit, 4 si vybere a 4 převést do nového
roku. Zastupitelé souhlasí s tímto návrhem a proplacením 10 dní dovolené ve výplatě za
měsíc prosinec.
- Dosavadní nájemce prodejny, firma Marta s.r.o. Dobruška, doručila výpověď z pronájmu
prodejny k 31. 1. 2015.
- Upozornil na problém při poskytování příspěvku Českému červenému kříži v Libňatově,
který nemá vlastní právní identitu a nemůže proto hospodařit s finančními prostředky.
Veškerou finanční agendu vede OV ČČK v Trutnově.
- Firma GAP Pardubice s r.o. nabízí mapový portál pro potřeby obcí. Nabídková cena na
pořízení je 4 900,- Kč a dále pak roční udržovací poplatek 500,- Kč. V případě naší obce by
tento mapový portál nebyl dostatečně využitý.
Bc. Jaroslav Pich
- Žádá předsedy spolků i ostatní občany o příspěvky do Libňatovských novin do 20. 1. 2015
Miroslav Dostál
- Důrazně upozornil na neukázněné občany, kteří i přes dostatečné informování, při sběru
zeleného odpadu opět na sběrná místa uložili větve a suchou trávu!!
2. zasedání zastupitelstva se bude konat 27. ledna 2015 od 19.00 hodin

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 2. 12. 2014 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)

Zprávu starosty.
Jmenování inventarizačních komisí.
Navrhované akce na období 2015-2018.
Odložení zrušení Osvětové besedy na příští zasedání.
Nevyčerpání dotace ve výši 800,- Kč od KHK na vzdělávání velitelů a strojníků SDH.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 1/1/2014 Přijetí investiční dotace od SZIF ve výši 278 100,- Kč na rekonstrukci
sociálního zařízení v kulturním domě - I. etapa (9 ANO).
ZO 1/2/2014 Přijetí investiční dotace od SFŽP ve výši 1 394 795,94 Kč na akci „Energetická
opatření – Obecní úřad Libňatov“ (9 ANO).
ZO 1/3/2014 Rozpočtové opatření č. 4/2014 (9 ANO).
ZO 1/4/2014 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2015 (9 ANO).
ZO 1/5/2014 Podání žádosti o dotaci z POV 2015 na opravu zatrubení potoka pod hřištěm u
MŠ na p.p. č. 499/1 a 500/13 v katastrálním území Libňatov (9 ANO).
ZO 1/6/2014 Prodej p. p. č. 289/12, 289/13 a 289/4 v katastrálním území Libňatov /o výměře
1180 m2/ Petře a Tomáši Endlichovým, bytem Libňatov 172, na splátky do konce dubna
2015 (9 ANO).
ZO 1/7/2014 Prodej p. p. č. 289/10 v katastrálním území Libňatov /o výměře 1 114 m2/ p.
Jiřině Macháčkové, Nučice čp. 562, na splátky do konce dubna 2015 (9 ANO).
ZO 1/8/2014 Prodej p.p.č. 289/8 v katastrálním území Libňatov /o výměře 1 226 m2/ p. Lence
Procházkové, bytem Úpice čp. 1 050 /9 ANO/.
ZO 1/9/2014 Prodej teplovodního kotle p. Jindřišce Chobotské, Libňatov 148 za cenu šrotu
4,- Kč za kg. (5 ANO, 4 NE).
ZO 1/10/2014 Smlouvu o zřízení věcného břemene s p. Milenou Gabrielovou, bytem
Libňatov čp. 31, na p.p.č. 30/1 a p.p.č. 26/3 v katastrálním území Libňatov ke vstupu na
inženýrské sítě v majetku obce /septik, kanalizační potrubí/ (9 ANO).
ZO 1/11/2014 Smlouvu s p. Milenou Gabrielovou, bytem Libňatov čp. 31 na připojení
kanalizace z čp. 31 do obecního septiku na p.p. č. 26/3 v k. ú. Libňatov, na období 1. 1. 2015
– 31. 12. 2018 (9 ANO).

ZO 1/12/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Energetické opatření – Obecní úřad
Libňatov“ č. 2014005 (9 ANO).
ZO 1/13/2014 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Energetické opatření – Obecní úřad
Libňatov č. 2014005 (9 ANO).
ZO 1/14/2014 Dodatek ke smlouvě s. p. Františkem Zelinkou na zimní údržbu místních
komunikací (9 ANO).
ZO 1/15/2014 Proplacení části dovolené za r. 2014 starostovi, p. Jaroslavu Tomešovi ve výši
10 dnů (§ 79, odst. 5 zákona o obcích č. 128/2000). Zúčtování bude provedeno v odměně za
měsíc prosinec 2014 (9 ANO).
ZO 1/16/2014 Veřejnou volbu místostarosty (9 ANO).
ZO 1/17/2014 Volbu místostarosty obce.
Místostarostou byl zvolen pan Bc. Jaroslav Pich, bytem Libňatov 187 (5 ANO,
4NE).
ZO 1/18/2014 Volbu předsedy kontrolního výboru. Zvolen byl p. Michal Souček (9 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov revokuje:
ZO 1/19/2014 Bod č. 9 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, na základě zákona o
obcích č. 128/2000, § 119, odst. 1.

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 1/20/2014 Navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu s firmou Transport Trutnov
(9 ANO).
Usnesení bylo schváleno (8 ANO, 1 se zdržel).
Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ……………..
………………………………
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich ……………………
Michal Zvara …………………….

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

