Zápis
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 27. 6. 2016 od 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Libňatově.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Teichman Ivo, Zvara Michal

Návrhová komise na usnesení:

Bc. Jaroslav Pich
Jaroslav Pich

Ověřovatelé zápisu:

Michal Souček
Marie Kuldová

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina členů 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) Obec podala žádost o zřízení nového odběrného místa a zavedení přípojky
elektrického vedení na tenisový kurt. ČEZ vypracoval návrh „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 KV číslo 16_SOBS01_4121199859“. Za zhotovení přípojky obec zaplatí
jednorázový poplatek ve výši 12 500,- Kč. Zastupitelé tuto smlouvu schválili.

Obec obdržela od ČEZ Distribuce, zastoupenou firmou MATEX Hradec Králové
„Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Č.IE-12-2002397/VB/1 Libňatov,
celková rekonstrukce NN a TS 768“ na p.p.č. 209/8, 217/2, 217/3, 495/2, 499/1, 1053/1,
1053/16, 1053/18, 1144/2, 1145, 87, 130/13, 134/1, 167, 175/1, 175/22, 199/3, 1065/1,
1066/2, 1099/4, 1063 a 1062/8 v k. ú. Libňatov. Obec za zřízení věcného břemene obdrží
jednorázovou částku ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili podepsání
smlouvy.
Firma Mopos Communications, a.s., Pardubice provedla celkovou rekonstrukci
obecního rozhlasu. Oproti SOD byla zakázka předána o osm dní později, proto má obec právo
účtovat penále za pozdní zhotovení zakázky. V tomto případě smluvní pokuta za nedodržení
termínu činí 6 094,- Kč. Zastupitelstvo tuto záležitost pečlivě projednalo a rozhodlo výše
uvedené firmě toto penále prominout.
ad 3)
Jaroslav Tomeš
- Informoval přítomné o množství vytříděného odpadu za rok 2015, které bylo účtováno firmě
EKO-KOM, a.s.
- Ve Svobodném proběhla výměna havarijní části vodovodního řadu.
- Ve vodojemu ve Svobodném byl instalován hladinový hlásič stavu vody, který byl měl
zabránit případnému nedostatku vody.
- Byla vyhlášena 40. Výzva OPŽP na domácí kompostéry. Bylo by vhodné zjistit případný
zájem občanů.

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

USNESENÍ
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 27. 6. 2016 od 19.00 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty od posledního zasedání.
2) Vyhlášení 40. Výzvy z OPŽP z programu „3.1. Prevence vzniku odpadů“.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 12/106/2016 Návrh smlouvy uzavřené mezi obcí Libňatov a provozovatelem distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV číslo: 16_SOBS01_4121199859
a pověřuje starostu obce jejím podpisem. (6 ANO).
ZO 12/107/2016 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Č.IE-12
-2002397/VB/1 Libňatov, celková rekonstrukce NN a TS 768“ na p.p.č. 209/8, 217/2, 217/3,
495/2, 499/1, 1053/1, 1053/16, 1053/18, 1144/2, 1145, 87, 130/13, 134/1, 167, 175/1, 175/22,
199/3, 1065/1, 1066/2, 1099/4, 1063 a 1062/8 v k. ú. Libňatov (6 ANO).
ZO 12/108/2016 Prominutí pokuty ve výši 6 094,- Kč firmě Mopos Communications, a.s.
Pardubice, za nedodržení termínu předání hotového díla VZMR „Celková rekonstrukce
místního rozhlasu“ (5 ANO, 1 se zdržel).

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
starostovi: zajistit do 31. 8. 2016 průzkum mezi občany o jejich zájmu na získání kompostérů.
Schůze byla ukončena ve 20.20 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Michal Souček .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

