Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 5/2014
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

Kašpar Pavel, Kuldová Marie, Pich Jaroslav, Pichová Marie, Souček Michal,
Tomeš Jaroslav, Zvara Michal

Omluveni:

Bc. Pich Jaroslav, Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Kašpar Pavel
Souček Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kuldová Marie
Zvara Michal

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

činnosti od

ad 2) Na akci „Energetická opatření – Obecní úřad Libňatov“ byla v měsíci prosinci
proplacena poslední část dotace v celkové výši 494 579,57 Kč. Z toho částka 27 476,60,- je ze
SF životního prostředí ČR a částka 467 102,97 Kč od Ministerstva životního prostředí.
Zastupitelé schválili přijetí dotace a bude zaúčtována ještě do kalendářního roku 2014.
O tuto dotaci bude upraven rozpočet za rok 2014, rozpočtovým opatřením č. 5/2014.

ad 3) Rozpočet na rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl v podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na
fyzické úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu.
Je navrhován jako schodkový, schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. K návrhu byly
podány připomínky a požadavek na některé změny. Rozpočet byl navýšen celkem o 45 000,Kč. O tuto výši budou navýšeny příjmy i výdaje. Zastupitelé toto znění rozpočtu schválili
jednomyslně.

ad 4)
- Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, navrhuje nákup přívěsného vozíku pro potřeby obce.
Seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od firmy Richard Sacher a firmy AGADOS.
Zastupitelé nákup vozíku zamítli.
- Vytápění ve školce i na obecním úřadě je kotli na pelety, které jsou dodávány pytlované na
paletách. Při skládání z nákladního vozidla je potřeba paletu s peletami dopravit na místo ve
skladě paliva vozíkem na palety. Zatím si obec stále vozík půjčovala, což je nepraktické. Cena
nízkozdvižného vozíku na palety je cca 6 000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s nákupem.
- Paní Hana Mikotová požádala o provedení změny Územního plánu obce. Má zájem o
převedení p. p. č. 583/4; 583/5; 1174 a 1175 z plochy pro výrobu a skladování a plochy
ochranná zeleň do ploch pro bytovou výstavbu a zároveň zařadit do zastavitelného území
obce.
O další změnu požádali Josef a Vendula Součkovi. Jedná se o zařazení p. p. č. 773
(orná půda); 772/1 a 1081/6 v k. ú. Libňatov na plochu určenou k bytové výstavbě a zařazení
do zastavitelného území.
V případě, že bude ÚP upravován, bylo by vhodné převedení tenisového kurtu, který
je v plánu veden stále jako lesní plocha, na sportovní a rekreační plochu. Změnou na
sportoviště bude mít obec možnost vybudování zázemí.
Zastupitelé navrhují sepsat s žadateli smlouvu o úhradě podílu nákladů na změnu ÚP.
Ke změnám nemají žádných námitek.
- Královéhradecký kraj,
investor rekonstrukce zdi u mostu u kovárny, předložil
prostřednictvím SÚS Trutnov návrh na „Smlouvu o právu provést stavbu“ na p.p.č. 201/1
/výměra 1,7 m2/ - dočasný zábor a na p. p. č. 1061/3 /výměra 16,9 m2/ - trvalý zábor.
Zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí.
- P. Tomeš nechal zaměřit hranici mezi obecní cestou na p. p. č. 500/13 a p. p. č. 500/10 a
500/11 u čp. 190. Předzahrádka a kamenná opěrná zeď zasahují na obecní pozemek. Je nutné
se zamyslet, jak tuto situaci vyřešit.

ad 5)
Jaroslav Tomeš
- Rozdělení finančního příspěvku spolkům v celkové výši 86 000,- Kč navrhuje provést až po
výročních členských schůzích a hromadách, na kterých si spolky schválí své plány činnosti
a na jejich základě předloží požadavky na finanční potřeby. Zastupitelé s tímto postupem
souhlasí.
- Vzhledem k časté a dlouhodobé nepřítomnosti velitele jednotky požární ochrany obce, pana
Romana Antoše, výbor SDH projednal a navrhl změny ve vedoucích funkcích JPO. Na funkci
velitele JPO navrhl p. Petra Bejra ml. a na funkci zástupce velitele p. Romana Antoše.
Zastupitelé jmenování berou na vědomí.
- 5. 1. 2015 byla Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyhlášena soutěž „Zlatý erb
2015“ o nejlepší webové stránky obce. Pan Tomeš doporučuje přihlášení do této soutěže.
Pověřuje p. Michala Součka podáním přihlášky. Zastupitelé s přihlášením do soutěže
souhlasí.
- Pro rok 2015 je Svazkem obcí Jestřebí hory navržen příspěvek ve výši 40,- Kč na trvale
hlášenou osobu k 1.1. 2015. Zastupitelé souhlasí s výší příspěvku.
- O pronájem prodejny projevili zájem 3 podnikatelé vietnamské národnosti. Adresu ponechal
pouze jediný, ovšem během února odlétá na 6 týdnů do Vietnamu. Zastupitelé navrhují
vyvolat jednání, kde budou projednány podrobnosti. Pověřuje starostu svoláním tohoto
jednání.
- Firma Mediatel nabízí prodloužení smlouvy na zveřejnění obce na svém portálu. Obec již o
tuto službu nemá zájem.
- Firma Codexis nabízí instalaci a provoz portálu (legislativa ČR, EU a vzory běžně
používaných smluv). V případě naší obce by tato služba nebyla plnohodnotně využita.
- Seznámil přítomné s obsahem zprávy o stavu veřejného pořádku v roce 2014, kterou
každoročně zpracovává Policie ČR v Úpici.
- Spolek Lungta, Praha zaslal na obec žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé vyvěšení vlajky zamítli.
- Vyzývá zastupitele k zamyšlení, jakým způsobem bude obec řešit případné opravy

poškozených křížků, které nejsou v majetku obce.
- Jmenoval komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení cenových nabídek pro
období 2014-2018 ve složení:
Pavel Kašpar, Bc. Jaroslav Pich, Michal Souček, Ivo Teichman, Michal Zvara. Na svém
1. zasedání si členové komise mezi sebou zvolí předsedu.
- Dle aktuální informace MŽP během 1. čtvrtletí 2015 vyhlásí dotační titul na výstavbu ČOV
a na protipovodňová opatření. V současné době je vybudování ČOV u MŠ ve fázi územního
rozhodnutí, na základě kterého bude vydáno stavební povolení. Navrhuje žádost o dotaci
podat. Zastupitelé souhlasí.

Vít Zdeněk:
- Žádá obec o vykoupení příjezdové cesty k čp. 59, která je ve vlastnictví pana Horáka. Cesta
je v havarijním stavu, opravy provádí na vlastní náklady, i když je cesta využívána více
uživateli.

Věra Kadaníková:
- Dotazovala se možnosti zakoupení kompostérů, kterou využily některé okolní obce.
- Upozornila na množící se volné pobíhání psů. Vyhláška o zákazu pobíhání psů platí a
občané na tuto skutečnost budou znovu upozorněni v Libňatovských novinách.
Roman Antoš:
- Upozornil na havarijní stav komunikace v horní části Libňatova a přes obec Maršov.
Starosta obce se starostkou obce Maršov vyvolají jednání se SÚS.

3. zasedání zastupitelstva se bude konat 10. března 2015 od 19.00 hodin

USNESENÍ
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Jmenování velitele požární jednotky – p. Petra Bejra a zástupce p. Romana Antoše.
3) Nabídky firem Mediatel a Codexis.
4) Zprávu Policie ČR Úpice o stavu veřejného pořádku za rok 2014.
5) Výzvu k zamyšlení ohledně oprav poškozených křížků.
6) Jmenování komise na otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek.
7) Zaměření hranice mezi obecní cestou a parcelou p. Dany Králíkové, čp. 190.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 2/19/2015
a) Přijetí investiční dotace od Ministerstva ŽP ve výši 467 102,97 Kč na akci
„Energetická opatření – Obecní úřad Libňatov“ v roce 2014 (7 ANO).
b) Přijetí investiční dotace ze SF ŽP ČR ve výši 27 476,60 Kč na akci „Energetická
opatření – Obecní úřad Libňatov“ v roce 2014 (7 ANO).
ZO 2/20/2015 Rozpočtové opatření č. 5/2014 (7 ANO).
ZO 2/21/2015 Rozpočet na rok 2015 dle schválených úprav. Oproti návrhu se příjmy i
výdaje zvyšují o 45 000,- Kč (7 ANO).
ZO 2/22/2015 Nákup paletového vozíku (7 ANO).
ZO 2/23/2015 Změnu Územního plánu a zařazení p. p. č. 583/4; 583/5; 1174; 1175; 773;
772/1 a 1081/6 v katastrálním území Libňatov do zastavitelného území, k účelům bytové
výstavby. Zároveň převedení p. p. č. 859/4 z lesní plochy na sportovní a rekreační plochu.
Žadatelé uhradí poměrnou část nákladů, související se změnou ÚP (7 ANO).
ZO 2/24/2015 Smlouvu s Královéhradeckým krajem o právu provést stavbu „II/304 Libňatov
– rekonstrukce zdi U mostu“ (7 ANO).
ZO 2/25/2015 Rozdělení finančního příspěvku spolkům ve výši 86 000,- Kč dle schválených
plánů akcí (7 ANO).
ZO 2/26/2015 Podání přihlášky do soutěže o nejlepší webové stránky obce „Zlatý erb 2015“
(7 ANO).
ZO 2/27/2015 Příspěvek Svazku obcí Jestřebí hory ve výši 40,- Kč na trvale přihlášenou
osobu k 1. 1. 2015 (7 ANO).

ZO 2/28/2015 Podání žádosti o dotaci na čistírnu odpadních vod u MŠ. Zároveň pověřuje
starostu provedením veškeré potřebné administrace /po vyhlášení výzvy/ (7 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 2/29/2015 Nákup přívěsného vozíku (2 ANO, 5 se zdrželo).
ZO 2/30/2015 Žádost spolku Lungta o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
(1 ANO, 4 NE, 2 se zdrželi)

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá starostovi:
Sjednat schůzku s potencionálním zájemcem o pronájem prodejny.

Usnesení bylo schváleno (7 ANO).
Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ……………..
………………………………
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Marie Kuldová
Michal Zvara

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

