Zápis
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 6. 9. 2016 od 19.30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 2/2016
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:

Pavel Kašpar
Ivo Teichman

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Pich st.
Michal Zvara

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

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, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření
č. 2/2016. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.
ad 3) Obec vyhlásila dne 31. 5. 2016 poptávkové řízení na rekonstrukci zpevněných
ploch u prodejny v Libňatově. Přímo byly osloveny 3 firmy a zároveň byla výzva zveřejněna
na internetových stránkách obce. Zájem projevili 2 dodavatelé, kteří předložili cenové
nabídky. Hodnotitelská komise na základě stanovených kritérií vyhodnotila jako ekonomicky

nejvýhodnější nabídku od firmy František Zelinka, Libňatov čp. 102. Zastupitelé doporučení
hodnotitelské komise jednomyslně schválili.
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GREEN FOR YOU s.r.o.
Na svahu 176/1, Liberec
František Zelinka
Libňatov 102

Jaroslav Tomeš
- Seznámil přítomné se Závěrečným účtem Svazku Jestřebí hory za rok 2015. Veškeré
dokumenty, týkající se ZÚ byly včas a řádně zveřejněny na fyzické i elektronické úřední
desce.
- Paní Ivana Friebelová, bytem Libňatov čp. 22 nabízí obci jako dar p.p.č. 574/11 (28 m2),
jedná se o ostatní plochu, která má způsob využití jako ostatní komunikace a je součástí
místní komunikace č. MK4b. Jako podmínku požaduje, aby veškeré úkony a náklady spojené
s převodem uhradila obec. Zastupitelé s přijetím daru souhlasí.
- Z důvodu omezeného přístupu ke zvonici by bylo vhodné získat do majetku obce
pozemkové parcely, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, na kterých by bylo možné
vybudovat pěšinu pro pěší. Zastupitelstvo pověřilo komisi ŽP stanovením strategie a vstoupit
do jednání s majiteli pozemků. Zastupitelé souhlasí s tímto postupem.
- Obec zadala vypracování rozpočtu na opravu zdiva zvoničky (s DPH 86 249,- Kč).
Rozpočet zpracovala firma GREEN FOR YOU s.r.o., Liberec a zastupitelé souhlasí se
zadáním opravy této firmě.

- Průzkumem mezi občany o případný zájem o kompostéry bylo zjištěno, že zájem projevilo
53,7 % občanů. Minimální potřebná částka je 500 tisíc bez DPH, aby bylo možno požádat o
dotaci z OPŽP z Programu prevence vzniku odpadů (40 a 41. Výzva). Zastupitelé schválili
podání žádosti o dotaci a zároveň souhlasí, aby administrací byla na základě smlouvy
pověřena firma DRAG Trutnov.
- V poslední době bylo na obec doručeno několik nabídek na nižší tarif za odběr silové
elektřiny. Nabídky podala firma ČEZ a Amper Market. Zastupitelé schvalují zůstat u
dosavadního dodavatele ČEZ zákaznické služby a přejít z tarifu Comfort na tarif Univerzál.
- Na žádost seniorů budou do jejich klubu zakoupena nová akumulační kamna /dosavadní jsou
v havarijním stavu/.
- S firmou Elmos Trutnov bylo projednáno osvětlení zvonice.
- Návštěva partnerské obce Trhoviště se bude konat ve dnech 27. – 30. 10. 2016, ve
spolupráci s MaS Království Jestřebí hory.
- Pro zimní období by bylo vhodné ke komunikacím umístit nádoby na posyp. V současné
době je posyp umístěn na kupičkách, což je jednak neestetické a v případě nepříznivého
počasí se neosvědčilo. Zastupitelé souhlasí s nákupem těchto nádob.
- Ve Svobodném je nutná oprava havarijního stavu vodojemu.
- Od 12. 9. 2016 je možné na KÚ Královéhradeckého kraje podávat žádosti o kotlíkové
dotace – 2. kolo.
- Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Bc. Jaroslav Pich
- Přednesl zprávu o své činnosti za poslední pololetí.
- Zastupitelé by si měli do příštího zasedání připravit plán prací na rok 2017.
- Poděkoval spolkům a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci Dne obce.

Lubomír Pavel
- Upozornil na propadlou asfaltovou cestu u čp. 146.

14. zasedání zastupitelstva se bude konat 25. října 2016 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 6. 9. 2016 od 19. 30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.

Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty od posledního zasedání.
2) Závěrečný účet Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2015.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 13/109/2016 Rozpočtové opatření 2/2016 (8 ANO).
ZO 13/110/2016 Výsledek poptávkového řízení na VZMR – rekonstrukce zpevněných ploch
u prodejny v Libňatově a pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vítěznou firmou František
Zelinka, Libňatov čp. 102 (8 ANO).
ZO 13/111/2016 Přijetí daru na p.p.č. 574/11 od p. Ivany Friebelové, bytem Libňatov čp. 22
a pověřuje starostu sepsáním smlouvy a úkony, které jsou nezbytné pro vklad do katastru
(8 ANO).
ZO 13/112/2016 Opravu zvoničky a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou GREEN
FOR YOU s r.o. Liberec (7 ANO, 1 proti).
ZO 13/113/2016 Podání žádosti do 40. a 41. výzvy OPŽP z Programu prevence vzniku
odpadů a zadat administraci firmě DRAG Trutnov (8 ANO).
ZO 13/114/2016 Prodloužení smlouvy s firmou ČEZ zákaznické služby na nákup silové
elektřiny za tarif ČEZ Univerzál (8 ANO).
ZO 13/115/2016 Nákup potřebného počtu nádob na posypový materiál (8 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Komisi životního prostředí: vstoupit v jednání s majiteli dotčených pozemků u zvoničky
a projednat možný jejich odkup (8 ANO).

Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich st. .……………………
Michal Zvara …………………….

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

