Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
3. Zpráva o hospodaření obce za 1. pololetí 2015
4. Projednání Zprávy o uplatňování ÚP Libňatov
5. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva finančního výboru
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:

Souček Michal
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
Kuldová Marie

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 činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

ad 2) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 2/2015.
Zastupitelé změnu rozpočtu jednomyslně schválili.
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ad 3) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl Zprávu o hospodaření obce za
1. pololetí 2015.
ad 4) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, seznámil přítomné se zněním Zprávy o
uplatňování Územního plánu obce Libňatov. Zpráva byla řádně zveřejněna na fyzické úřední
desce i na úřední desce s možností dálkového přístupu.
ad 5) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl Zprávu o plnění investičních a
neinvestičních akcích v letošním roce.

ad 6) Předseda kontrolního výboru, pan Michal Souček, přednesl zprávu o kontrole,
která byla na OÚ provedena dne 31. 8. 2015. Zpráva je uložena u originálu tohoto zápisu.
ad 7) Člen finančního výboru, pan Pavel Kašpar, přednesl zprávu o kontrole, která
byla na OÚ provedena dne 28. 8. 2015. Zpráva je uložena u originálu tohoto zápisu.

ad 8)
Jaroslav Tomeš
- Na konci září naší obci končí Veřejnoprávní smlouva s Městem Trutnov na projednávání
přestupků. Je nutné uzavřít novou smlouvu na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018.
Zastupitelé uzavření nové smlouvy schvalují.
- Akce „Oprava zatrubnění potoka pod hřištěm“ byla již provedena. Při realizaci akce došlo
k nutným vícepracem, proto je nutné uzavřít s firmou Špelda, s.r.o. dodatek ke smlouvě ve
výši 23 948,- Kč bez DPH. Zastupitelé tento dodatek schvalují.
- Firma EKO-KOM, a.s. Praha zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Pro obec by
se organizačně nic neměnilo, pouze zpracovávat čtvrtletní hlášení na základě podkladů
svozových firem. Za plnění smlouvy náleží obci odměna. Zastupitelstvo rozhodlo s výše
uvedenou firmou smlouvu uzavřít.
- Na obec byla doručena žádost Města Úpice o finanční podporu pro nově otevřené Centrum
denních služeb. Posláním centra denních služeb je umožnit osobám se zdravotním postižením
hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém prostředí zařízení
ambulantní služby sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 7 – 64 let se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Zastupitelé vyřízení žádosti odložili na další
zasedání.
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- Pojišťovna DAS nabízela naší obci uzavření pojistné smlouvy na právní ochranu obce a
zastupitelů. Zastupitelé nemají zájem o uzavření této pojistky.
- Vozidlo FORD je využíváno více složkami v obci a v případě havárie by zodpovědnost za
škodu, která by vznikla, nesla organizace, která ho v tu chvíli používala, popř. řidič,
zastupující tuto organizaci. Z tohoto důvodu by bylo vhodné uzavřít havarijní pojištění. Obec
obdržela nabídku od ČPP, výše pojistného činí 10 293,-/rok. Zastupitelé schválili uzavření
této smlouvy.
- Dosavadní nájemce prodejny podal výpověď z nájmu. Obec zveřejnila záměr pronajmout
prodejnu novému nájemci dne 24. 8. 2015. Výše nájemného bude i nadále činit 200,- Kč na
měsíc.
- Firma Diakonie Broumov požádala obec o uspořádání sbírky použitého ošacení. Tuto sbírku
uspořádá v druhé polovině roku Český červený kříž v Libňatově.
- Starosta obce jednal s majiteli jednotlivých úseků cesty z Libňatova do Svobodného o
možnosti převodu na obec.
- Zájezd do partnerské obce Trhoviště se bude konat ve dnech 26. – 31. 10. Je možné se
zúčastnit akce společně s učiteli úpických škol. Předsedové spolků nahlásí počet zájemců na
OÚ do 15. září.
- Dosavadní vysílač Radiokomunikací bude nově využit mobilním operátorem Vodafone.
- Obec požádala o předložení cenových nabídek na vybavení pro výjezdové družstvo hasičů.
Nejlevnější nabídku předložila firma Požární bezpečnost s r.o. Hradec Králové. Zastupitelé
schvalují uzavření smlouvy s touto firmou.
- MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. pořádá ve čtvrtek 3. září 7. ročník olympiády pro
starší a dříve narozené. Začátek je ve 13.00 hodin v Havlovicích.
- Proběhlo jednání s p. Bc Janem Kábrtem, který je majitelem p.p.č. 470, na které je umístěn
vodojem ve Svobodném. Bylo navrženo zřízení věcného břemene ve prospěch obce, s p.
Kábrtem bude ještě jednáno.
7. zasedání zastupitelstva se bude konat 20. října 2015 od 19.00 hodin
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USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí 2015.
3) Zprávu o plnění investičních a neinvestičních akcí.
4) Zprávu kontrolního výboru.
5) Zprávu finančního výboru.
6) Žádost Města Úpice o finanční podporu nově vzniklého Centra denních služeb
a odkládá rozhodnutí na některé další zasedání.
7) Nabídku Pojišťovny právní ochrany DAS.
8) Výzvu Diakonie Broumov na uspořádání veřejné sbírky na ošacení.
9) Informaci o průběhu jednání se všemi majiteli úseků cesty z Libňatova do
Svobodného o možnosti převodu těchto úseků na obec.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 6/53/2015 Rozpočtové opatření č. 2/2015 (9 ANO).
ZO 6/54/2015 Zprávu o uplatňování Územního plánu Libňatov ( 9 ANO).
ZO 6/55/2015 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZMR/2015/04 s firmou Špelda
s r.o. Česká Skalice na částku 23 948,- Kč bez DPH (9 ANO).
ZO 6/56/2015 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti
s Městem Trutnov na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 (9 ANO).
ZO 6/57/2015 Uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s., Praha o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s platností od 1. 10. 2015 (9 ANO).
ZO 6/58/2015 Uzavření pojistné smlouvy pro autopojištění CombiPlus s ČPP a.s. na vozidlo
FORD Transit 5H7 2466 (9 ANO).
ZO 6/59/2015 Uzavření smlouvy na nákup ochranných pomůcek pro výjezdové družstvo
požární jednotky SDH s firmou Požární bezpečnost s r.o. Hradec Králové dle nabídky č.
716430135 ze dne 18. 8. 2015 (9 ANO).
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ZO 6/60/2015 Měsíční nájemné pro místní prodejnu potravin a smíšeného zboží ve výši 200,Kč měsíčně (9 ANO).
ZO 6|/61/2015 Zřízení věcného břemene ve prospěch obce na p. p. č. 470 v k. ú. Libňatov
a zároveň pověřuje starostu obce dalším jednáním s Bc. Janem Kábrtem (9 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá starostovi:
1. Na základě zprávy kontrolního výboru:
a) připravit návrh nové OZV o nakládání s komunálním odpadem – termín do
8. 12. 2015.
b) provést aktualizaci OZV „Požární řád obce“ – termín do 8. 12. 2015.
Schůze byla ukončena ve 21.20 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar
Marie Kuldová

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