Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 8. 12. 2015 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

Přítomni:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření č. 4/2015
3. Projednání výsledků poptávkového řízení
4. Projednání dodatku SOD č. VZMR 2015/02
5. Plán akcí na rok 2016
6. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2016
7. Jmenování inventarizačních komisí
8. Schválení pasportu místních komunikací
9. Projednání a schválení OZV
10. Různé
Kašpar Pavel, Kuldová Marie, Bc. Pich Jaroslav, Pich Jaroslav, Souček Michal,
Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zvara Michal

Návrhová komise na usnesení:

Pich Jaroslav
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Souček Michal
Kašpar Pavel

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. Stanislava Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření
č. 4/2015. Zastupitelé změnu rozpočtu jednomyslně schválili.
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ad 3) Člen hodnotitelské komise, p. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o výsledku
vypsaného poptávkového řízení na vybudování čistírny odpadních vod u mateřské školy,
které proběhlo 7. 12. v 16.00 hod. na obecním úřadě. Na obec bylo doručeno 7 nabídek.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila firma František Zelinka, Libňatov 102
a zastupitelé výsledek poptávkového řízení jednohlasně schválili. Pověřují starostu obce
sepsáním smlouvy s vítěznou firmou.
% důležitosti
váha kritéria
90
10

Hodnotící kritéria
Cena díla bez DPH
Záruční doba v měsících

Nabídková cena bez DPH
Název firmy

Doba realizace ve dnech

body
celke
m

pořadí

Cena v Kč

X 90%

body

dny

x 10 %

body

Květoslav Hájek – GASTOP
679 72 Kunštát

491024,70

70,21

6318,95

58

36,21

362,10

6681

6.

Vodní zdroje Ekomonitor spol.s. r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

395000,00

87,28

7855,20

29

72,41

724,10

8579

3.

AQUAVIT spol. s.r.o.,
R.Frimla 856, 541 01 Trutnov

491003,00

70,21

6318,90

61

34,43

344,30

6663

7.

Z&D stavby, s.r.o.
K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov

389414,00

88,53

7967,70

21

100,00

1000,00

8968

2.

František Zelinka, Libňatov 102
542 32, p. Úpice

344751,00

100,00

9000,00

30

70,00

700,00

9700

1.

VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799
500 04 Hradec Králové

465295,87

74,09

6668,10

63

33,33

333,30

7001

5.

METAL MB, s.r.o., Oderská 19,
742 36 Jakubčovice nad Odrou

390703,13

88,24

7941,60

41

51,22

512,20

8454

4.

ad 4) Během rekonstrukce veřejného osvětlení v obci došlo ke změnám oproti
projektové dokumentaci. Došlo k některým vícepracem a naopak k méněpracem. Výsledná
cena za provedenou rekonstrukci bude 647 934, - Kč s DPH. Z tohoto důvodu bylo nutné
sepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo veřejné zakázky malého rozsahu VZMR 2015/02.
Zastupitelé tento dodatek jednomyslně schválili.
ad 5) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, seznámil přítomné s návrhem plánu akcí na
rok 2016. Zároveň navrhuje podat žádost na dotaci z POV na opravu komunikace
p.p.č. 1053/19. Zastupitelé podání žádosti jednomyslně schválili.
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ad 6) Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce na r. 2016 bude schválen až v únoru
2016, je nutné, aby obec (až do schválení rozpočtu) hospodařila podle rozpočtového
provizoria. Jedná se o nejnutnější známé příjmy a výdaje, včetně určení maximálně možného
objemu výdajů, které budou uskutečněny před schválením rozpočtu. Zastupitelé rozpočtové
provizorium schválili.

ad 7) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval složení inventarizační komisí pro
provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek k rozhodnému dni 31. 12. 2015. Inventarizace bude prováděna
od 4. 1. do 22. 1. 2016.

Hlavní inventarizační komise:

předseda:
členové :

Souček Michal
Tomeš Jaroslav
Zvara Michal

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
členové:

Pich Jaroslav st.
Bejr Petr ml.
Borůvka Pavel

Kulturní zařízení:

předseda:
členové:

Bc. Jaroslav Pich
Vít Zdeněk
Kašpar Pavel

Mateřská škola:

předseda:
členové:

Teichman Ivo
Pichová Iva
Geréczová Blanka

Obecní úřad, prodejna,
knihovna,

předseda:
členové:

Kuldová Marie
Tomeš Jaroslav
Šévlová Stanislava

ad 8) Zastupitelé projednali a schválili „Pasport místních komunikací“.
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ad 9/
Na základě zprávy kontrolního výboru bylo na 6. ZZO starostovi uloženo:
a) provést aktualizaci OZV „Požární řád obce“
b) připravit návrh nové OZV o nakládání s komunálním odpadem.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem znění následujících nových obecních předpisů.
Oba návrhy byly předem konzultovány s odborem veřejné správy dozoru a kontroly
ministerstva vnitra, oddělení Hradec Králové.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád obce Libňatov, s platností od 1. 1. 2016.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší platnost OZV č. 1/2004.
Zastupitelé OZV Požární řád obce Libňatov jednomyslně schválili.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem, s platností od 1. 1. 2016. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná
vyhláška Obce Libňatov č. 18/2001 o nakládání s komunálním odpadem ze dne 12. 12. 2001.
Zastupitelé OZV 2/2015 jednomyslně schválili.
Jejich celá znění jsou zveřejněna na fyzické úřední desce a zároveň bylo provedeno
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ad 10)
Jaroslav Tomeš
- Rekonstrukce bývalé slepičárny na klubovnu pro mladé hasiče. Jedná se o dlouho neřešenou
záležitost. Vybudování klubovny by bylo velice náročné jak stavebně, tak finančně.
Zastupiteli obce bylo navrženo zažádat o změnu užívání stavby před dokončením na sklad
zahradního nábytku a nářadí. Zastupitelé po pečlivém projednání a zvážení tento postup
schválili.
- Firma Štěpánský & Fišer Trutnov nám doposud účtovala zálohy na elektrickou energii na
veřejné osvětlení. Od nového roku dochází ke změně a zálohy nám bude účtovat přímo firma
Amper Market, a.s. Praha. Z tohoto důvodu je nutné sepsat Dodatek č. 3 se smlouvě od dílo
č. 30/2003 na zabezpečení provozu veřejného osvětlení s firmou Štěpánský & Fišer Trutnov.
Zastupitelé tuto změnu schválili.
- od 23.11.2015 pronájem prodejny p. Van Hong Hoang ze Svobody nad Úpou za měsíční
nájemné 200,- Kč. Nový nájemce podstatně rozšířil sortiment prodávaného zboží a i ceny jsou
srovnatelné s obchodními řetězci.
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- Ve stravovacím zařízení Mateřské školy v Libňatově došlo ke zpronevěře finanční hotovosti
v řádu desítek tisíc korun. Na pracovnici, která se zpronevěry dopustila, bylo podáno trestní
oznámení na Policii ČR.
- Paní Marie Pichová podala písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce ke dni
30. 11. 2015. Rezignaci podává z osobních důvodů.
- Bylo by vhodné uvažovat o navýšení ceny vodného v příštím roce.
- Zastupitelé uvažují o zřízení nového pracovního místa na trvalý pracovní poměr na
technického pracovníka obce.
- Upozornil spolky na blížící se termín podání vyúčtování finanční podpory ze strany obce na
činnost.
- SOJH vyhlásil nové granty na dotace pro spolky na rok 2016.
- Podal informaci o převodu p.p.č. 574/10, jejíž vlastníkem je Pozemkový úřad. Převod by,
dle informace PÚ, měl proběhnout do konce března 2016.
- Na OÚ jsou ještě k prodeji obecní kalendáře na rok 2016. Cena kalendáře je 50,- Kč.

Bc. Jaroslav Pich
- Přednesl zprávu o činnosti místostarosty za období od zvolení. Na OÚ je k zastižení
v pondělí a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu.
- Žádá předsedy spolků a ostatní občany o příspěvky do Libňatovských novin do 15.1.2016.

9. zasedání zastupitelstva se bude konat 9. února 2016 od 19.00 hodin.
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USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 8. 12. 2015 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
Zprávu starosty.
Zprávu o činnosti místostarosty za rok 2015.
Jmenování inventarizačních komisí.
Rezignaci p. Marie Pichové, bytem Libňatov čp. 74 na mandát do zastupitelstva
obce.
5) Pronájem prodejny p. Van Hong Hoang ze Svobody nad Úpou (od 23.11.2015).
1)
2)
3)
4)

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 8/65/2015 Rozpočtové opatření č. 4/2015 (8 ANO).
ZO 8/66/2015 Výsledek poptávkového řízení na vybudování ČOV u mateřské školy a
pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vítěznou firmou František Zelinka, Libňatov 102
(8 ANO).
ZO 8/67/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VZMR 2015/02 „Rekonstrukce veřejného
osvětlení“ ( 8 ANO).
ZO 8/68/2015 Podání žádosti o dotaci z POV na opravu povrchu místní komunikace p.p.č.
1053/19 v k.ú. Libňatov (8 ANO).
ZO 8/69/2015 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2016 (8 ANO).
ZO 8/70/2015 Pasport místních komunikací (8 ANO).
ZO 8/71/2015 Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 – Požární řád obce Libňatov, s platností od
1. 1. 2016 (8ANO).
ZO 8/72/2015 Obecně závaznou vyhlášku 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem, s platností od 1. 1. 2016 (8 ANO).
ZO 8/73/2015 Podat žádost o změnu užívání stavby před dokončením – z klubovny pro mladé
hasiče na sklad zahradního nábytku a nářadí (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 8/74/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě na zabezpečení provozu veřejného osvětlení s firmou
Štěpánský& Fišer, Trutnov (8 ANO).
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ZO 8/75/2015 Uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro veřejné osvětlení do
konce roku 2016 s firmou Amper Market, a.s., Praha 4 (8 ANO).
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Michal Souček……………………
Pavel Kašpar …………………….

7

