Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 12. 4. 2016 od 19.30 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2015
5. Schválení účetní závěrky Osvětové besedy za rok 2015
6. Majetkové záležitosti
7. Různé

Přítomni:

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

Omluven:

Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Pich Jaroslav st.
Kašpar Pavel

Ověřovatelé zápisu:

Kuldová Marie
Zvara Michal

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

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 14. 10. 2015 a 23. 3. 2016 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2015. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 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 2015 byl schválen bez výhrad.
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ad 3) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky Obce Libňatov za rok
2015 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 2015 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 2015 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 2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Záporný hospodářský výsledek za
rok 2015 bude přeúčtován na vrub rezervního fondu. Zastupitelé závěrku jednohlasně
schválili.

ad 6) Majetkové záležitosti.
22. 2. 2016 obec vyhlásila poptávkové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
na „Celkovou rekonstrukci místního rozhlasu“. Přímo byli osloveni 3 dodavatelé a výzva byla
zveřejněna na internetových stránkách obce. Lhůta pro podání nabídek byla do 21. 3. 2016 do
15.30 hodin. Celkem podalo nabídku 5 firem. Vyhodnocení provedla hodnotitelská komise
a zastupitelstvo její doporučení jednomyslně schválilo. Zároveň pověřuje starostu sepsáním
smlouvy s vítěznou firmou.
Pořadí

Název uchazeče

1.

Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2 798
530 02 Pardubice
Bártek rozhlasy, s.r.o., Vyšehradská 1 349/2
128 00 Praha 2
Tomáš Mikula, EL-MIK, Obora III 168/2
757 01 Valašské Meziříčí
Empemont s r.o. Železničního vojska 1 472
757 01 Valašské Meziříčí
R.D.Engineering s.r.o., Štrossova 86,
530 03 Pardubice

2.
3.
4.
5.

Cenová nabídka
bez DPH

Cenová
nabídka s DPH

125 910,- Kč

152 351,- Kč

178 430,- Kč

215 900,- Kč

203 940,- Kč

246 767,- Kč

224 730,- Kč

271 923,- Kč

352 450,- Kč

426 465,- Kč

- Obec požádala o dotaci z POV KHK na rekonstrukci cesty na p.p.č. 1053/19 (cesta od
Roubalových směrem k poště). Rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje nám
byla schválena dotace ve výši 50 % uznatelných nákladů z předpokládané ceny zakázky, tj.
204 700,- Kč vč. DPH. Zastupitelé schválili přijetí dotace a pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
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- Na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 o poskytnutí příspěvků na činnost místních
spolků je možné rozdělit částku v celkové výši do 100 000,- Kč mezi 4 spolky naší obce.
Byly předloženy 2 návrhy a ani jeden nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Z tohoto důvodu
byla schůze zastupitelstva ve 20.20 hodin přerušena na 15 minut a zastupitelé se odebrali
k dohadovacímu jednání. Poté byl předložen návrh, který byl schválen:
Sbor dobrovolných hasičů
Český zahrádkářský svaz
Český červený kříž
Tělocvičná jednota Sokol

36 700,- Kč
17 300,- Kč
22 700,- Kč
23 300,- Kč.

Příspěvek pro ČČK je výhradně pro potřeby místní organizace a bude proplácen na základě
předložených dokladů přímo z pokladny obce.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha má v úmyslu zlepšit služby mobilních
operátorů, kteří mají svá zařízení na vysílači č. 54053 u Borku, a to využitím optického
kabelu, který byl v Libňatově instalován během výměny telefonního vedení. Jedná se o
připojení vysílače na tento optický kabel, který bude napojen na p. p. č. 562/1 a dále veden
pod místní komunikací na p. p. č. 1144/3, po p. p. č. 427/2 a 427/16 k vysílači. Obce se týká
část pod místní komunikací v délce 5 m. Z tohoto důvodu navrhuje ČTI a. s. uzavření
„Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu“
za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
- Starosta obce přednesl návrh na zavedení veřejného internetu do budovy kulturního domu.
Je uvažováno o bezplatné veřejné produkci s využitím dataprojektoru a nového projekčního
plátna. Bylo navrženo jmenovat 3člennou komisi, která vybere poskytovatele služeb.
Zastupitelé zavedení internetu do KD schválili.

ad 7) Jaroslav Tomeš
- Obec vyhlásila výzvu na podání cenové nabídky na celkovou opravu místní komunikace na
p.p.č. 1053/19. Nabídky budou přijímány do 16. května do 15.30 hodin. Podrobné informace
jsou k dispozici na www. stránkách obce v sekci Veřejné zakázky.
- Bylo zadáno zpracování cenového návrhu na úpravu prostranství před prodejnou.
- Dne 23. 4. od 16.45 – 17.15 hodin proběhne na hřišti u MŠ pravidelné očkování psů proti
vzteklině.
- Je nutné rozhodnout o termínu zájezdu do partnerské obce Trhoviště.
- Podal informaci o novém vánočním stromě.
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Bc. Jaroslav Pich
- Podal informaci o plánovaném „Dni obce“, který se koná 2. července 2016.
- Na přelomu dubna a května bude probíhat malování zasedací místnosti a chodby v kulturním
domě.
- Upozornil na nutnou opravu židlí v kulturním domě. Je zde také nutné řešit plíseň v šatně a
na chodbě.
- Uvažuje se o přidání 2 sloupů na veřejné osvětlení.
- U prodejny se nacházejí vývěsky, které mají sloužit k informování občanů ze strany spolků.
Vývěsky nejsou zcela využívány, bylo by vhodné se zamyslet o jejich dalším využívání nebo
případné likvidaci.
- Poděkoval A. Zelinkovi za pomoc při údržbě hřiště.
- Pokud mají zletilí studenti zájem, mohou se informovat na OÚ Libňatov o možnostech práce
pro obec.
Michal Zvara:
- Dotazoval se na termín dodání kontejnerů na část obce na Zada.

11. zasedání zastupitelstva se bude konat 7. června 2016 od 20.00 hodin.
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USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 12. 4. 2016 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty od posledního zasedání.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 10/85/2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad (7 ANO).
ZO 10/86/2016 Účetní závěrku Obce Libňatov za rok 2015 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 10/87/2016 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok 2015
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
2015 do rezervního fondu (7 ANO).
ZO 10/88/2016 Účetní závěrku příspěvkové organizace Osvětová beseda Libňatov za rok
2015 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 2015 na vrub rezervního fondu (7 ANO).
ZO 10/89/2016 Výsledek poptávkového řízení na VZMR „Celková rekonstrukce místního
rozhlasu“ a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou Mopos
Communications, a.s., Rokycanova 2 798, 530 02 Pardubice (7 ANO).
ZO 10/90/2016 Přijetí dotace z POV KHK na rok 2016 ve výši 204 700,- Kč na opravu
povrchu místní komunikace na p. p. č. 1053/19 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
(7 ANO).
ZO 10/91/2016 Příspěvek na činnost místním spolkům:
Sbor dobrovolných hasičů 36 700,- Kč
Český zahrádkářský svaz
17 300,- Kč
Český červený kříž
22 700,- Kč – výhradně pro potřeby
místní organizace
Tělocvičná jednota Sokol
23 300,- Kč (6 ANO, 1 se zdržel)

5

ZO 10/92/2016 Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
o právu provést stavbu“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská
2 681/6, Praha 3 a Obcí Libňatov na p.p.č. 1144/3 za jednorázový poplatek 1 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu jejím podepsáním (7 ANO).
ZO 10/93/2016 Zavedení veřejného internetu do kulturního domu a pověřuje starostu určením
3členné komise, která vybere poskytovatele služeb (7 ANO).

Schůze byla ukončena ve 21.40 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

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

Ověřovatelé zápisu: Marie Kuldová .……………………
Michal Zvara …………………….
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