Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin
v místním pohostinství.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 3/2015
3. Projednání výsledků poptávkového řízení
4. Projednání dodatku SOD č. VZMR 2015/05
5. Projednání výsledků dílčího přezkoumání hospodaření obce
6. 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:

Pichová Marie
Kuldová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
Pich Jaroslav

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) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění rozpočtového opatření č.
3/2015. Zastupitelé změnu rozpočtu jednomyslně schválili.

ad 3) Předseda komise na vyhodnocování veřejných zakázek, pan Michal Souček,
přednesl zprávu o výsledku poptávkového řízení na vybudovámí čistírny odpadních vod u
mateřské školy. Na obec nedorazila žádná nabídka. Z tohoto důvodu bylo poptávkové řízení
zrušeno.

ad 4) Při zhotovení akce „Výstavba protipovodňové stěny, úprava terénu a povrchu
hřiště u MŠ v Libňatově“ bylo nutné provést následující vícepráce: - prodloužení
protipovodňové stěny směrem na východ o cca 7 m, pořízení nových sloupů na pověšení sítě
za severní brankou, zhotovení drenáže v místě základny pro hasičský sport, vybudování
schodů v severozápadním rohu hřiště, položení nového kanalizačního potrubí od plánované
ČOV, úprava a osetí břehů, natažení nového pletiva. Náklady na tyto vícepráce činí včetně
DPH 96 365,- Kč. Zastupitelé dodatek SOD VZMR/2015/5 jednomyslně schválili.
ad 5) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, seznámil přítomné se zněním Zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo dne 14. 10. 2015 na obecním úřadě.
Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za období od 1.
1. 2015 do 30. 9. 2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ad 6)
Jaroslav Tomeš
- Obec obdržela dopis od České pošty, kdy je ze strany vedení pošty snaha uzavřít pobočku
pošty v Libňatově a poštovní služby řešit projektem Pošta Partner. Jednání se zástupcem
pošty proběhne 2. listopadu 2015.
- Pan Hofman z Batňovic nabízí provedení pravidelné revize všech mostních konstrukcí
v majetku obce za cenu cca 23. tis. Kč. Zastupitelé nesouhlasí se zadáním této služby.
- Dne 7. října provedla firma Vodohospodářské služby RT, Lánov čištění vodojemů. Vodojem
na Bavlňáku je v naprostém pořádku. Na vodojemu ve Svobodném je nutné opravit vstupní
otvory.
- Ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory byly vytvořeny vítací tabule do obcí, včetně
stojanů. Umístěny budou u hlavní silnice na vjezdech do obce.
- Obec má od r. 2001 projektovou dokumentaci a od roku 2002 platné stavební povolení na
úpravu bývalé slepičárny na klubovnu pro mladé hasiče. Tato přestavba nebyla dosud
realizována, tehdejší zastupitelstvo, vzhledem k velké finanční náročnosti, realizaci stavby
zamítlo. 2. 10. 2015 proběhlo k uvedené rekonstrukci stavební řízení s návrhem, jak stavbu
legalizovat. Bylo by nutné požádat o změnu účelu stavby před dokončením a změnit ji na
skladovací prostory pro zahradní nábytek a nářadí. Zastupitestvo má zájem budovu ponechat
s původním záměrem. Zastupitelé ukládají starostovi nechat ocenit možnou přestavbu
klubovny dle stávající dokumentace. Všichni hlasovali pro.
- Navrhuje, aby na zimní údržbu komunikací byla prodloužena smlouva s firmou František
Zelinka za stejných podmínek, jako v minulém zimním období. Zastupitelé souhlasí.
- Ředitelka mateřské školy podala písemnou žádost o výstavbu nové třídy a rozšíření
sociálního zařízení v půdním prostoru MŠ v roce 2016. Zastupitelé s touto výstavbou souhlasí
za podmínek, že na tuto akce bude obci poskytnuta dotace. Ukládá místostarostovi zjistit
dotační možnosti.

- Do kuchyně v MŠ byl na zkušební dobu bezplatně zapůjčen elektrický kompostér na
bioodpad. Ze strany MŠ není o tento kompostér zájem. Bioodpad z kuchyně MŠ bude
předáván na fermentační stanici do Úpice.
- Od 9. září je uzavřena smlouva na pronájem potravin s p. Thuy Phuong Thi, bytem Strašice
čp. 540.
- Navrhuje pověřit kontrolní výbor kontrolou hospodaření příspěvkových organizaci obce.
- 3. listopadu proběhne svoz zeleného odpadu.
- Svoz objemného odpadu proběhne v listopadu. Přesný termín bude upřesněn.
- Pověřuje místostarostu p. Bc. Jaroslava Picha zastupováním v době své nepřítomnosti.
- Zastupitelé si do příštího zasedání připraví plán akcí na rok 2016.
Bc. Jaroslav Pich
- Seznámil přítomné se zněním dopisu od hejtmana Královéhradeckého kraje, ve kterém se
hejtman vyjádřil ke znění Petice: Rekonstrukce komunikace č. 3041 a navazujících
komunikací.
- Od 1. 1. 2016 bude pro platit nový „Provozní řád kulturního domu“.
Zdeněk Vít
- Upozorňoval na neposečené soukromé pozemky v obci.
Miroslav Dostál
- Poděkoval starostovi obce za výraznou pomoc při odstraňování následků havárie
vodovodního potrubí Vodovodního družstva Tomkova studna.
Ivo Teichman
- Navrhuje koupit nové odpadkové koše k zastávkám.
Jana Hájková
- Upozorňuje na nutnost instalace bezdotykového světla nad spodní vchod do kulturního
domu.
- Mgr. Jan Balcar, PhD.
- ve dnech 18.-20. listopadu proběhne v Havlovicích venkovská konference na téma odpadové
hospodářství.
8. zasedání zastupitelstva se bude konat 8. prosince 2015 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Zprávu starosty.
Zprávu o projednání výsledků poptávkového řízení na ČOV.
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření.
Pronájem prodejny p. Thuy Phuong Thi, bytem Strašice 540.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 7/62/2015 Rozpočtové opatření č. 3/2015 (9 ANO).
ZO 7/63/2015 Dodatek ke Smlouvě o dílo VZMR 2015/5 „Vybudování protipovodňové
stěny, úprava terénu a povrch hřiště u mateřské školy v Libňatově“ s firmou František
Zelinka, Libňatov 102 ( 9 ANO).
ZO 7/64/2015 Prodloužení smlouvy na zimní údržbu komunikací s firmou František Zelinka,
Libňatov 102 (9 ANO).
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
starostovi:
- Zadat zpracování rozpočtu na přestavbu klubovny dle stávající dokumentace
místostarostovi:
- Prověřit možnosti získání dotace na vybudování nové třídy v mateřské škole.
Kontrolnímu výboru:
- Pravidelně provádět kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích.
Schůze byla ukončena ve 21.10 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

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

Jaroslav Pich …………………….

