Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky PO Mateřská škola za rok 2014
5. Schválení účetní závěrky PO Osvětová beseda za rok 2014
6. Schválení výsledků poptávkových řízení
7. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Pichová Marie, Souček Michal

Návrhová komise na usnesení:

Pich Jaroslav st.
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
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 činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.
ad 2) Ve dnech 18. 9. 2014 a 7. 4. 2015 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2014. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí. Při kontrole byly zjištěny nedostatky uvedené ve „Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libňatov za rok 2014“. Závěrečný účet byl řádně
a včas zveřejněn na fyzické úřední desce a zároveň na úřední desce s možností dálkového

přístupu. Závěrečný účet obce za rok 2014 byl schválen s výhradou. Zároveň zastupitelstvo
přijalo nápravná opatření k odstranění zjištěných závad.

ad 3) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky obce za rok 2014
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění. Zastupitelé závěrku jednohlasně schválili.

ad 4) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola za rok 2014 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kladný hospodářský výsledek za
rok 2014 bude přeúčtován do rezervního fondu. Zastupitelé závěrku jednohlasně schválili.

ad 5) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Osvětová beseda za rok 2014 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kladný hospodářský výsledek za
rok 2014 bude přeúčtován do rezervního fondu. Zastupitelé závěrku jednohlasně schválili.

ad 6)
Od minulého zasedání byla vyhlášena 3 poptávková řízení na dodávky stavebních prací.
1. Rekonstrukce povrchu místní komunikace ve Svobodném.
Osloveni byli 3 uchazeči a všichni ve stanoveném termínu předložili cenové nabídky
v požadovaném rozsahu. Hodnocení provedla hodnotitelská komise s následujícím
výsledkem:

Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Nabídková cena v Kč
bez DPH

1

František Zelinka, Libňatov čp. 102

152 161,- Kč

2

STRABAG a.s. Ostrava, odštěpný závod Hradec
Králové

162 206,- Kč

3

ŠPELDA s r.o., Říkov 82, Česká Skalice

165 109,- Kč

Komise navrhla uzavřít s firmou Zelinka smlouvu o dílo. Zastupitelé návrh komise schválili.

2. Vybudování čistírny odpadních vod u mateřské školy.
Písemně byli vyzváni 3 dodavatelé, výzva byla zveřejněna na webových stránkách a na
profilu zadavatele. O dokumentaci oficiálně požádalo 7 firem, ale ve stanoveném termínu
byla doručena pouze jedna nabídka a její cena neodpovídala představám hodnotitelské
komise. Nabídku podala firma Květoslav Hájek – GASTOP Kunštát. Hodnotitelská komise
proto navrhla řízení zrušit a vyhlásit novou soutěž. Zastupitelé tento postup schválili.
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Písemně byli osloveni 3 dodavatelé, dále byla výzva zveřejněna na webových stránkách obce
a na profilu zadavatele. O podklady na zpracování cenové nabídky požádalo 12 zájemců,
doručeno bylo 10 nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější byla nabídka firmy MATEX Hradec
Králové. Komise navrhuje s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo. Zastupitelé tento návrh
schválili.
Bodové
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce
hodnocení

1

MATEX HK spol. s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

9 500

2

ELEKTRO ŠUDOMA s r.o., Moravská 398, Bystré

8 695

3

ELMON spol.s.r.o.,Školní 80, Broumov

7 111

4

ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, Náchod

6 880

5

Vladimír Kropáček, Kramolna 233, Náchod

6 638

6

Srkal Kamil, Letov 21, Podbořany

6 513

7

Raisa spol.s.r.o., Havlíčkova 22, Kolín

6 271

8

Energorozvody s r.o., Počernická 168, Praha 10 - Strašnice

5 994

9

Elektrocentrum Krkonoše s.r.o., V. Nováka 219, Trutnov

5 934

10

Štěpánský&Fišer, Spojenecká 68, Trutnov

5 560

ad 7
Jaroslav Tomeš
- Na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, která nabyla účinnosti od 1. dubna 2015, dochází k navýšení měsíčních odměn
uvolněným i neuvolněným zastupitelům o 3,5 %. Uvolněným zastupitelům se tato odměna
zvyšuje automaticky a neuvolněným odměny schvalují zastupitelé. Zastupitelé rozhodli
o ponechání výše odměn, jak byly schváleny na ustavujícím zasedání.
- Pan Zdeněk Mencl doručil na obec žádost Občanského sdružení – Přátelé českého
a moravského folkloru Hořičky-Křižanov o finanční podporu folklorního festivalu, který se
uskuteční ve dnech 19. a 20. 6. 2015 v obci Hořičky. Na programu bude vystoupení českých
a moravských souborů, dětí z našeho regionu a nově soutěžní klání obcí ve vaření guláše
v kotli. Zastupitelé rozhodli podpořit akci příspěvkem ve výši 3 500,- Kč.
- Zastupitelé pečlivě zvážili rozdělení příspěvků na činnost místním spolkům a rozhodli
takto:
Sbor dobrovolných hasičů
33 500,- Kč
Český zahrádkářský svaz
14 000,- Kč
Český červený kříž
17 000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol
21 500,- Kč
S každým spolkem bude sepsána smlouva o poskytnutí finanční podpory.
- Poděkoval seniorkám, které se podílely na úklidu listí u prodejny.
- V sobotu 2. května navštíví náš region ukrajinská delegace z obce Nevickoe. Dopoledne od
10.00 hodin sehraje přátelské utkání v malém fotbale s FC Barchovan Libňatov, odpoledne
stráví delegace v Havlovicích a večer od 18,00 hodin proběhne přátelské posezení v našem
kulturním domě. Na setkání jsou všichni občané zváni.
- V sobotu 2. května od 16,45 do 17,15 hod. proběhne na hřišti u MŠ pravidelné povinné
očkování psů proti vzteklině.
- Návštěva partnerské obce Trhoviště – je nutné zabývat se přípravou návštěvy, programem a
termínem. Termín doručení písemných návrhů na OÚ - do 15. 5.
- Královéhradecký kraj vyhlásil dotační titul pod názvem „Čistý kraj“ na podporu třídění
odpadu. Přihlášky se podávají do 7. 5. 2015.
- V příštích dnech obec vyhlásí poptávková řízení na zatrubení potoka a protipovodňový val a
úpravu terénu na hřišti u MŠ.

- Od pondělí 4. 5. 2015 budou v obci pracovat 2 pracovníci z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce, na údržbu veřejných prostranství. Jejich mzda, včetně podnikových odvodů,
bude obci dotována úřadem práce.
- SOJH navrhl vstupní tabule do obce. Zpracovány byly 2 návrhy. Zastupitelé schválili návrh
č. 2 /vzor Radvanice/.
- SOJH poskytuje granty spolkům. Grant získali místní hasiči. Bylo by vhodné, aby této
možnosti využilo více žadatelů.
- Petr Bejr ml. má zájem o pronájem pozemku p. p. č. 54/2 o rozloze 80 m2 pro chovatelské
účely. Tento záměr je nutné zveřejnit.

Bc. Jaroslav Pich
- Informoval přítomné, že v současné době probíhá celková rekonstrukce nízkého napětí
v obci.
Dana Králíková
- Dotazuje se na možnost pořízení kontejneru na papír.
Zdeněk Vít
- Dotazoval se na výměnu a přidání světel veřejného osvětlení.

5. zasedání zastupitelstva se bude konat 2. června 2015 od 19.30 hodin

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 4/36/2015 Závěrečný účet obce za rok 2014 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou – vzhledem k chybě uvedené ve zprávě o přezkoumání
hospodaření. K nápravě nedostatku zjištěného při přezkoumání hospodaření, stanoví
zastupitelstvo následující systémové opatření k nápravě:
- za vyhlášení veřejných zakázek a zveřejnění na profilu zadavatele zodpovídá starosta.
- za vyhodnocení nabídek zodpovídá hodnotitelská komise, jmenovaná starostou obce
(7 ANO).
ZO 4/37/2015 Účetní závěrku obce za rok 2014 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (7 ANO).
ZO 4/38/2015 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok 2014
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 hospodářského výsledku za rok
2014 do rezervního fondu (7 ANO).
ZO 4/39/2015 Účetní závěrku příspěvkové organizace Osvětová beseda Libňatov za rok
2014 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 hospodářského
výsledku za rok 2014 do rezervního fondu (7 ANO).
ZO 4/40/2015 Výsledek poptávkového řízení na rekonstrukci místní komunikace ve
Svobodném – zadat firmě František Zelinka, Libňatov 102. Zároveň pověřuje starostu
sepsáním smlouvy (7 ANO).
ZO 4/41/2015 Zrušení poptávkového řízení na vybudování čistírny odpadních vod a vyhlásit
nové (7 ANO).
ZO 4/42/2015 Výsledek poptávkového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení – zadání
firmě MATEX spol. s.r.o., Hradec Králové. Zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy.
(7ANO).

ZO 4/43/2015 Ponechání výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva na nynější výši,
schválené na ustavujícím zasedání (7 ANO).
ZO 4/44/2015 Podporu folklorního festivalu v obci Hořičky. Příspěvek Občanskému sdružení
– Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky - Křižanov ve výši 3 500,- Kč (5 ANO, 1
NE, 1 se zdržel).
ZO 4/45/2015 Příspěvek na činnost místním spolkům:
Sbor dobrovolných hasičů 33 500,- Kč
Český zahrádkářský svaz
14 000,- Kč
Český červený kříž
17 000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol
21 500,- Kč

(7 ANO)

ZO 4/46/2015 Podání žádosti o dotaci „Čistý kraj“ (6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 4/47/2015 Zveřejnění záměru na pronájem p. p. č. 54/2 v k. ú. Libňatov (6 ANO, 1 se
zdržel).
ZO 4/48/2015 Grafický návrh SOJH č. 2 /vzor Radvanice/ na vstupní cedule (6 ANO, 1 se
zdržel).

Usnesení bylo schváleno (6 ANO, 1 se zdržel).
Schůze byla ukončena ve 21.25 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar

……………………

Michal Zvara

…………………….

