Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 9. 2. 2016 od 19.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Rozpočtový výhled na r. 2017 a 2018
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

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

Návrhová komise na usnesení:

Souček Michal
Kuldová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Pich Jaroslav st.
Teichman Ivo

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

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 navrhovaného rozpočtu na
rok 2016. Návrh rozpočtu byl v podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na fyzické úřední
desce a zároveň na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu. Je navrhován
jako schodkový, schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. K návrhu byly podány
připomínky a požadavek na některé změny. Rozpočet byl celkem navýšen /příjmy i výdaje/o
55 000,- Kč. Zastupitelé stanoví závaznými ukazateli objem paragrafů a toto znění schválili
jednomyslně.

ad 3) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl znění rozpočtového výhledu na
roky 2017 a 2018. Ze strany zastupitelů k jeho znění nebyly připomínky a byl jednomyslně
schválen.

ad 4) Majetkové záležitosti.
- Místní komunikace Libňatov - Svobodné se skládá z několika pozemkových parcel, z nichž
některé nejsou ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví soukromých osob. S těmito majiteli byla
projednána možnost odkupu. Navržená cena činí 10 Kč/1 m2. Jedná se o následující
pozemkové parcely a vlastníky:

Č.p.p.

Výměra
m2

1144/1

1.440

vlastník

LV

Cena
v Kč

Marcela Vojtěchová, Janské Lázně,
Na Sluneční Strání 245, 542 25

282

14.400,-

161

7.090,-

206

5.015,-

161

1.320,-

1142/1

709

1142/2

501,5

1143/2

132

1137

546

Libor Hanuš, Libňatov 36, 542 36

138

5.460,-

1144/3

451

Ivo Teichman, Libňatov 19, 542 36

6

4.510,-

celkem

3.780

Bc.Miloslava Martinková, Janské Lázně
Černohorská 319, 542 25

37.800,-

Zastupitelé tento postup schválili a pověřili starostu obce uzavřením kupních smluv.

- Po 5ti letech jednání se podařilo získat bezúplatným převodem p. p. č. 574/10 v k. ú.
Libňatov z majetku České republiky do majetku obce. Ve středu 10. 2. bude na pracovišti
v Hradci Králové podepsána smlouva. Zastupitelé souhlasí s převodem a pověřují starostu
podepsáním Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku.
- Manželé Iva a Tomáš Vašatovi, bytem Libňatov čp. 191, projevili zájem o odkoupení části
p. p. č. 1053/4 v k.ú. Libňatov. Projednání bylo odloženo na některé z příštích zasedání.
Manželé Vašatovi byli písemně vyrozuměni.
- Od 1. 1. 2016 dochází ke změně dodavatele pitné vody z vodovodního řadu Hajnice. Vodu
již nebudeme nakupovat prostřednictvím Vodohospodářských služeb RT Lánov, ale přímo od
obce Maršov u Úpice. S obcí Maršov bude uzavřena smlouva. Zastupitelé se změnou
dodavatele souhlasí a pověřují starostu uzavřením smlouvy a jejím podpisem.

- SFŽP nabídl naší obci možnost uhrazení části nákladů na vícepráce na akci „Energetická
opatření – Obecní úřad Libňatov“, která byla dokončena v roce 2014. Jedná se o vícepráce dle
změnových listů ve výši 170 000,- Kč. Žádost musí být podána do 10.2.2016.
ad 5)
Jaroslav Tomeš
- V rozpočtu byla schválena částka na rekonstrukci veřejného rozhlasu. Starosta obce požádal
3 různé dodavatele na zpracování řešení ozvučení obce. Byla vybrána varianta bezdrátový
rozhlas s dvanácti reproduktorovými hnízdy. Následně bude vyhlášeno poptávkové řízení na
dodavatele.
- Naší obci byla nabídnuta služba leteckého snímkování od firmy JAS AIR CZ, spol. s r.o.
Hluboká nad Vltavou. Zastupitelé zatím nemají o tuto službu zájem.
- Česká pošta opakovaně požádala obec o zřízení pobočky Pošty Partner na obecním úřadě.
Na našem OÚ nejsou podmínky k jejímu zřízení (vyčleněný prostor, zaměstnanec).
Zastupitelé tuto variantu zamítli.
- Spolek Lungta Praha požádal o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“, která se koná 10. března 2016. Zastupitelé vyvěšení vlajky zamítli.
- MŽP vyhlásilo dotační program na úpravu vodních nádrží (stavební úpravy, odbahnění).
Podmínkou, mimo jiné, je zpracovaný projekt a stavební povolení, což nelze do termínu
podání žádosti stihnout. Jedná se o vodní nádrž u Tomků. Zastupitelé rozhodli a pověřili
starostu obce zadáním zpracování projektové dokumentace.
- Na pracovním zasedání bylo projednáno, že by bylo vhodné v naší obci zřídit stálé pracovní
místo na údržbu obecního majetku a veřejných prostranství. Po delší diskuzi byl tento záměr
zamítnut.
- Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 12. 3. 2016.
- Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2016.
- Svaz invalidů Česká Skalice písemně poděkoval naší mateřské škole za moc hezké vánoční
odpolední představení dne 12. 12. 2015.
- Tlumočil pozvánku na 9. Česko-slovenský košt slivovice, který se koná 5. 3. 2016
v Havlovicích.
- Seznámil přítomné s vyhodnocením topné sezony 2015 na OÚ.
- Přednesl vyhodnocení provozu vozidla FORD v roce 2015.
- Vyzval zastupitele, aby si organizačně rozmysleli návštěvu partnerské obce Trhovište.
- Spolky mohou podat na OÚ žádosti o příspěvek od obce.

Bc. Jaroslav Pich
- Uvažuje se o konání akce „Den obce“, která se bude konat v sobotu 2. 7. 2016. Dne 17. 2.
se na OÚ uskuteční přípravné jednání zastupitelů a předsedů spolků.
- Poděkoval za příspěvky do Libňatovských novin. Vydány budou poslední pátek v únoru.
- Silnice III. Třídy č. 3041 (Libňatov - Maršov) není pro letošní rok v plánu oprav SÚS KHK.

10. zasedání zastupitelstva se bude konat 12. dubna 2016 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 9. 2. 2016 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
2) Nabídku leteckého snímkování.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 9/76/2016 Návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je schvalován jako schodkový, schodek
bude dofinancován z vlastních zdrojů. Zastupitelé stanoví závaznými ukazateli objem
paragrafů (8 ANO).
ZO 9/77/2016 Rozpočtový výhled obce na roky 2017 a 2018 (8 ANO).
ZO 9/78/2016 Odkoupení p. p. č. 1137; 1142/1; 1142/2; 1143/2; 1144/1 a 1144/3 v k. ú.
Libňatov za cenu 10,- Kč/1m2 a pověřuje starostu obce uzavřením jednotlivých kupních
smluv tak, jak je uvedeno v návrhu ( 7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 9/79/2016 Bezplatný převod p. p. č. 574/10 v k. ú. Libňatov z majetku České republiky
do majetku obce Libňatov a pověřuje starostu podpisem smlouvy (8 ANO).
ZO 9/80/2016 Uzavření smlouvy s obcí Maršov u Úpice na dodávku pitné vody a pověřuje
starostu jejím podpisem (8 ANO).
ZO 9/81/2016 Podání žádosti na SFŽP na proplacení části nákladů na vícepráce dle
změnových listů na akci „Energetická opatření – OÚ Libňatov“ a ukládá starostovi obce
učinit potřebná opatření (8 ANO).
ZO 9/82/2016 Uspořádání akce „Den obce“ dne 2. 7. 2016 (8 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 9/83/2016 Umístění pobočky „Pošty Partner“ na obecním úřadě (7 NE, 1 se zdržel).
ZO 9/84/2016 Připojení k akci Spolku Lungta „Vlajka pro Tibet“(3 ANO, 4 NE, 1 se zdržel).

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi: oslovit alespoň 3 projektanty s poptávkou na cenu projektu na odbahnění a
rekonstrukci vodní nádrže u Tomků.

Schůze byla ukončena ve 21.50 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich st.……………………
Ivo Teichman …………………….

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

