Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 7. 6. 2016 od 20.00 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 1/2016
3. Vyhodnocení poptávkového řízení
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
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
Teichman Ivo

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou přítomni
všichni členové zastupitelstva, 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. 1/2016.
Zastupitelé rozpočtové opatření jednomyslně schválili.

ad 3) 16. 5. 2016 provedla hodnotitelská komise vyhodnocení nabídek na „Opravu
povrchu místní komunikace 1053/19“. Nejnižší nabídku předložila firma STRABAG a.s.,
Kladská 1 082, 500 03 Hradec Králové. Zastupitelé schválili doporučení hodnotitelské
komise.

Pořadí
nabíd

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

ky

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/
zájemce

Cena bez DPH

STRABAG a.s.
Kladská 1 082,
500 03 Hradec Králové

60838744

291 898,- Kč

2.

František Zelinka
Libňatov 102, 542 32 p. Úpice

69162387

295 525,- Kč

3.

REPARE Trutnov s r.o.
Mladobucká ul. 105, 541 02 Trutnov

64824781

315 284,- Kč

EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

45274924

440 340,- Kč

1.

4.

ad 4)
Na základě jednání s Vodohospodářskými službami RT Lánov budou se všemi
odběrateli sepsány nové smlouvy na dodávku pitné vody.
Na základě nabídky SFŽP a usnesení č. 9/81/2016 obec požádala o uznání
vícenákladů na akci „energetická opatření OÚ Libňatov“. Naší žádosti bylo vyhověno a byl
SFŽP připraven „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170143 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí“, kde došlo
ke změně výsledné částky dotace o 184 996,91 Kč. Zastupitelé schválili znění dodatku a
zároveň přijetí dotace.

Svazek obcí Jestřebí hory vypracoval znění Smlouvy o bezúplatném převodu
movitých věcí : vývěsní cykloturistická mapa v hodnotě 7 975,- Kč a křovinořez Husqarna
343 v hodnotě 18 190,- Kč. Převod na obec bude od 1. 7. 2016. Zastupitelé smlouvu
jednomyslně schválili.

Ze strany investora došlo k částečné změně trasy vedení optického kabelu k vysílači.
Z tohoto důvodu bylo navrženo 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 a 1127 v k. ú.
Libňatov za jednorázový poplatek 2 000,- Kč bez DPH. Zároveň ruší usnesení č. ZO
10/92/2016 ze dne 12. 4. 2016.
Program rozvoje obce na roky 2016 – 2022 je umístěn na www.stránkách obce a
zároveň je k nahlédnutí na OÚ. Ze strany občanů k němu nebylo připomínek, proto jej
zastupitelé schválili.

Při požáru lesního pozemku se zásahu zúčastnila i naše jednotka SDH. Vznikl však
problém v komunikaci mezi velitelem naší jednotky, velitelem zásahu i ostatními
zasahujícími sbory. Proto byl ze strany velitele SDH vznesen požadavek o zakoupení
odpovídající vysílačky pro potřeby výjezdového družstva. Zastupitelé souhlasí s nákupem a
byla vybrána vysílačka HYTERA PD785 v hodnotě 16 395,50 včetně naprogramování.

Byl proveden průzkum trhu na cenu opravy zdi před budovou obecního úřadu. Bylo
požádáno o dvě varianty úprav – s prostorem pro květiny a bez prostoru. Zastupitelé rozhodli
o provedení opravy bez prostoru pro květiny v částce do 65 000,- Kč.

V osadě Svobodné již opakovaně dochází k havárii vodovodního řadu. Z tohoto
důvodu bude nutná výměna cca 280 m v ceně do 100 tis. bez DPH. Opravu provede firma
František Zelinka. Zastupitelé s touto nutnou opravou souhlasí.

SDH požádalo o nákup motorové pily pro potřeby výjezdové jednotky. Zastupitelé
schválili nákup motorové pily včetně příslušenství, která bude zároveň využívána i pro
potřeby obce.

Občanské sdružení – Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky - Křižanov
požádalo o finanční příspěvek na podporu folklorního festivalu v obci Hořičky, který se koná
v sobotu 18. června. Zastupitelé schválili stejnou výši příspěvku jako v loňském roce, tj.
3 500,- Kč.

ad 5)
Jaroslav Tomeš:
- Od 1. června v naší obci pracují 2 pracovníci z Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce.
- V kulturním domě byla vymalována zasedací místnost a přilehlé chodby.
- Partnerská návštěva obce Trhoviště proběhne ve dnech 27. - 30. 10. 2016.
- P. JUDr. Mikeš poděkoval obci a f. František Zelinka za úpravu prostranství na dolní
části obce.
- Starosta poděkoval všem občanům, kteří při údržbě svých pozemků neváhají uklidit i
třeba malý kousek obecního pozemku.
- O koupi dřeva ze smrku u OÚ není z řad občanů zatím žádný zájem. Nabídka platí
i nadále.

Bc. Jaroslav Pich
- Podal informaci o plánovaném „Dni obce“, který se koná 2. července 2016. Hlavní
program začíná na hřišti ve 13.00 hodin. Budou připraveny i soutěže pro děti. Ve 14.30 hodin
bude pořízena skupinová fotografie.

12. zasedání zastupitelstva se bude konat 6. září 2016 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. 6. 2016 od 20.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty od posledního zasedání.
2) Nákup vysílačky Hytera PD785 pro potřeby výjezdové jednotky SDH.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 11/94/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 (8 ANO).
ZO 11/95/2016 Výsledek poptávkového řízení na VZMR – oprava povrchu místní
komunikace p.p.č. 1053/19 a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy s vítěznou firmou
STRABAG Hradec Králové (8 ANO).
ZO 11/96/2016 Znění smlouvy na dodávku pitné vody uzavřenou mezi Obcí Libňatov a
jednotlivými odběrateli (8 ANO).
ZO 11/97/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170143 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí (8 ANO).
ZO 11/98/2016 Přijetí dotace ve výši 184 996,91 Kč od SFŽP ČR na akci energetická
opatření – OÚ Libňatov (8 ANO).
ZO 11/99/2016 Znění Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí od Svazku obcí
Jestřebí hory: vývěsní cykloturistická mapa v hodnotě 7 975,- Kč a křovinořez Husqarna 343
v hodnotě 18 190,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy (8 ANO).
ZO 11/100/2016 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 a 1127 v k. ú. Libňatov za
jednorázový poplatek 2 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu jejím podpisem. Zároveň ruší
usnesení č. ZO 10/92/2016 ze dne 12. 4. 2016 (8 ANO).
ZO 11/101/2016 „Program rozvoje obce na roky 2016-2022“ (6 ANO, 2 se zdrželi).
ZO 11/102/2016 Provedení opravy zdi před budovou obecního úřadu v částce do 65 000,- Kč
a pověřuje starostu uzavření smlouvy (8 ANO).

ZO 11/103/2016 Provedení opravy havarijního stavu vodovodního řadu v osadě Svobodné
/v délce 280 m a ceně do 100 tis. bez DPH/ a zadání zakázky firmě František Zelinka,
Libňatov (8 ANO).
ZO 11/104/2016 Nákup motorové pily včetně příslušenství v hodnotě do 16 500,- Kč pro
potřeby JSDH a obce (8 ANO).
ZO 11/105/2016 Příspěvek Občanskému sdružení – Přátelé českého a moravského folkloru
Hořičky - Křižanov ve výši 3 500,- Kč na podporu folklorního festivalu v obci Hořičky
(8 ANO).
Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar .……………………
Ivo Teichman …………………….

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

