Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017
3. Partnerská smlouva s MAS Království Jestřebí hory
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Bc. Pich Jaroslav
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Pich Jaroslav
Pichová Marie

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 činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, seznámil přítomné se zněním rozpočtového
výhledu na roky 2016 a 2017. Zastupitelé s jeho zněním souhlasí.

ad 3) Na valném shromáždění MAS Království Jestřebí hory, dne 5. 2. 2015, byl
schválen text nové Smlouvy mezi Místní akční skupinou Království Jestřebí hory o.p.s. a
jednotlivými partnery. Zároveň byl schválen roční příspěvek obcí do 2 000 obyvatel ve výši
2 000,- Kč (pro letošní rok). Zastupitelé schválili Smlouvu i výši příspěvku.
ad 4) O pronájem prodejny projevil zájem p. Van Ga Nguyen, bytem Velká Jesenice.
Měsíční nájemné činí 200,- Kč, a to z důvodu zájmu obce udržet v obci provoz prodejny.
Zastupitelé schválili pronájem prodejny výše uvedenému nájemci.
- Obec zveřejnila záměr na prodej palivového dřeva na p.p.č. 500/13 za základní cenu
500,- Kč/m3 s tím, že zájemce na vlastní náklady provede pokácení 16 ks bříz různé velikosti
a ekologickou likvidaci větví. Zájem projevili 3 zájemci, zastupitelé rozhodli dřevo prodat p.
Petru Králíkovi, bytem Libňatov 190.
- S majiteli pozemků, na nichž budou umístěny sloupy veřejného osvětlení a přes
jejichž pozemky povede kabelové vedení veřejného osvětlení, budou sepsány Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. Celkem se jedná o
24 smluv. Celková výše nákladů na uzavření všech smluv činí 10 000,- Kč.
- Vodohospodářské služby RT s r.o. Lánov předložili obci návrh rozpočtu na
provozování obecního vodovodu v roce 2015. Pan Tomeš se zněním rozpočtu zastupitele
seznámil a nemají k jeho výši žádných připomínek.
- Pojišťovna Kooperativa předložila obci k posouzení návrh nové (aktualizované)
pojistné smlouvy na pojištění obecního majetku. Od poslední uzavřené smlouvy došlo
k navýšení hodnoty budov a vybavení. I přes toto navýšení dochází ke snížení ceny pojištění o
200,- Kč. Zastupitelé tuto pojistnou smlouvu schválili.

ad 5)
Jaroslav Tomeš
- Obci byla navržena možnost využívání dotačního portálu, který spravuje firma Cyrrus
Advisory a.s.. Měsíční poplatek činí 150,- Kč. Zastupitelé nemají zájem o tuto službu.
- Novela zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech upravuje v § 10, jakým způsobem
lze poskytnout finanční prostředky spolkům a příspěvkovým organizacím.
- V období 20. 4. 2015 – 1. 12. 2017 bude Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,
pracoviště Trutnov, provádět v obci revizi katastru nemovitostí. Informace je zveřejněna na
fyzické i elektronické úřední desce.
- Je nutné vyhlásit poptávky na cenu díla na akce:
1. Oprava cesty ve Svobodném
2. ČOV u mateřské školy
3. Zatrubení hřiště
4. Terénní úpravy na hřišti
5. Vyčištění protipožární nádrže u Tomků

- p. Galuščáková oznámila obci, že by po dlouhých letech a po dokončení záznamů za rok
2014 ráda předala vedení kroniky někomu jinému. Případní zájemci se mohou nahlásit na OÚ.
- Informoval občany, že začala probíhat rekonstrukce nízkého napětí firmou MATEX Hradec
Králové.
- Na minulém zasedání bylo schváleno, že se obec přihlásí do krajského kola soutěže „Zlatý
erb 2015“. Naše obec zvítězila v kategorii „cena veřejnosti“ a postupuje do celostátního kola.
- Podal informaci Úřadu práce o možnosti zaměstnat uchazeče o práci na veřejně prospěšné
práce v obci a vyzval zastupitele o sdělení svého názoru do 17.3.
- Obec je povinna umožnit občanům likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Bližší informace o způsobu likvidace v naší obci jsou zveřejněny v Libňatovských novinách.
- 9. dubna 2015 se od 9.00 hodin koná školení pro nově zvolené zastupitele v budově MěÚ
Trutnov.

Bc. Jaroslav Pich
- Upozornil, že v letních měsících budou prováděny zemní práce na hřišti a nebude možné zde
uskutečnit žádné akce.
Vít Zdeněk
- 16. března se od 18.00 hodin v kulturním domě koná školení řidičů pro veřejnost.

4. zasedání zastupitelstva se bude konat 28. dubna 2015 od 19.30 hodin

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 3/29/2015 Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 (8 ANO).
ZO 3/30/2015 Partnerskou smlouvu o partnerství s Místní akční skupinou
Království – Jestřebí hory, o.p.s. (8 ANO).
ZO 3/31/2015 Nájemní smlouvu s p. Van Ga Nguyenem, bytem Velká Jesenice, IČO
67093710, na pronájem prodejny za měsíční nájem 200,- Kč (8 ANO).
ZO 3/32/2015 Prodej palivového dřeva p. Petru Králíkovi za cenu 500 Kč/m3 (8 ANO).
ZO 3/33/2015 Uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě /veřejné osvětlení/. Celková výše nákladů na uzavření všech smluv
činí 10 000,- Kč. Smlouvy budou uzavřeny s následujícími občany (8 ANO):

p.p.č. v k.ú .Libňatov
155/2
165/1
1066/1+135+130/4+132
165/2 + 163
165/2 + 163
130/9
784
784
175/8
175/8
195 – 95/2
93/2
97
847/1
1094

vlastník
Josef Vlček
Josef a Helena Rehákovi
Zdeňka Mlčáková
David Habr
Zuzana Müllerová
Jaroslav Balcar
Josef Souček
Vendula Součková
Pavel Hlavica
Petra Hlavicová
Blanka Geréczová
Josef Nývlt

adresa
Libňatov 50
Libňatov 48
Libňatov 66
Libňatov 49
Libňatov 49
Libňatov 152
Libňatov 2
Libňatov 62
Libňatov 47
Libňatov 47
Libňatov 145
Arnošta z Pardubic 2 598,
Pardubice
Stanislav Teichman
Libňatov 68
van Leeuwen Ludovicus Johannes Nizozemsko
Ing.Vladislav a Ing. Zdenka Lovosická 772/10, Praha
Adamiecovi

993/3
993/3
994
263/2
26/3
1053/12
285
286

Lada Součková
Zdeněk Vít
Lada Součková
Jana a Manfred Widenský
Milena Gabrielová
Renáta Teichmanová
Miloslav Jirásek
Vlastimil Týml

Libňatov 4
Libňatov 59
Libňatov 4
Na Pilíři 25, Žacléř
Libňatov 31
Prvomájová 1357/2, Praha
Libňatov 61
Libňatov 26

ZO 3/34/2015 Rozpočet Vodohospodářských služeb RT, s r.o. Lánov na provozování
vodovodu na rok 2015 (8 ANO).
ZO 3/35/2015 Pojistnou smlouvu s Pojišťovnou Kooperativa na pojištění obecního majetku
(8 ANO).

Usnesení bylo jednohlasně schváleno (8 ANO).
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich
Marie Pichová

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

