Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 25. 10. 2016 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 3/2016
3. Projednání stanov SOJH
4. Projednání dodatku ke smlouvě o vytvoření SOJH
5. Projednání dodatku č. 9 ke smlouvě s Transportem Trutnov
6. Zimní údržba místních komunikací
7. Plán akcí na rok 2017
8. Majetkové záležitosti
9. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Bc. Jaroslav Pich
Marie Kuldová

Ověřovatelé zápisu:

Michal Souček
Pavel Kašpar

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) Účetní obce, paní Šévlová, seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření
č. 3/2016. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.

ad 3) Starosta seznámil přítomné se změnami ve stanovách SOJH. Tyto stanovy,
v případě schválení, nabývají účinnosti 1. 1. 2017.
ad 4) Důvodem vydání dodatku ke Smlouvě o vytvoření SOJH je změna sídla svazku,
které bylo, po vystoupení Úpice, přemístěno do Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431.
ad 5) Transport Trutnov předložil návrh dodatku č. 9 ke smlouvě o svozu komunálního
odpadu na navýšení ceny o 5 698,- vč. DPH za kalendářní rok. Zastupitelé souhlasí se zvýšením
ceny. Poplatek za komunální odpad pro občany zůstává nezměněn, tj. 450,- Kč/osobu.
ad 6) Platnost dodatku na zimní údržbu místních komunikací s firmou František Zelinka,
Libňatov 102, skončil uplynutím zimního období 2015-2016. Dochází pouze ke změně zimního
období na rok 2016-2017.
ad 7) Na základě dlouhodobého plánu a Plánu strategického rozvoje obce a diskuze na
pracovním zasedání byly do plánu akcí na rok 2017 zařazeny tyto akce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rozšíření veřejného osvětlení o cca 3 světelné body.
Vyčištění jedné protipožární nádrže (u Tomků nebo u pošty).
Vybudování skladiště divadelních rekvizit a tělocvičného nářadí ve sklepě KD – zažádat
o dotaci z MMR.
Vybudování zázemí na tenisovém kurtu.
Vybudování přístupové stezky ke zvonici.
Rekonstrukce mostu „M-02“ na MK 2a (u Bejrových).
Oprava části povrchu na MK 3a (od křížku směrem ke Svobodnému) – požádat o dotaci
z prostředků MMR.
Oprava podlahy ve skladě k kulturním domě (bývalý chlév).
Půdní vestavba v mateřské škole.
Oprava cesty ke Kubasovým – požádat o dotaci z POV.
Oplocení vodojemu ve Svobodném.
Projektové přípravy na ČOV u kulturního domu, vybudování odstavné plochy u obecního
úřadu a na vybudování nové hasičské zbrojnice.

ad 8)
- Zpřístupnění zvonice: bylo jednáno s majitelem uvažovaných pozemků p. Semerádem.
S prodejem pozemků nesouhlasí, pouze s vybudováním stezky. Je domluveno osobní jednání
přímo na uvažovaném místě.
- Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. –
vybudování el. přípojky na tenisový kurt. Jednorázová náhrada bude činit 1 000,- Kč.

ad 9)
Tomeš Jaroslav:
- Po prověření všech podmínek pro podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry bylo zjištěno,
že je podmíněna snížením vyprodukovaného odpadu o cca 100 tun, tím je pro naši obec
nereálná. V našem případě byl celkový objem odpadu za rok 2015 122 tun včetně odpadu ze
zahrádek, zeleného odpadu z veřejných prostranství, nebezpečného, velkoobjemového odpadu,
plastů i skla.
- Vzhledem k havarijnímu stavu vstupu do vodojemu ve Svobodném je nutná oprava ještě
v letošním roce. Cenovou nabídku předložila firma GREEN FOR YOU s.r.o., Liberec. Firma
Zelinka nabídl cenu pouze telefonicky. Po nerozhodném hlasování bylo přerušeno jednání
zastupitelstva na 10 minut. Ve 20.30 hodin bylo rozhodnuto, že firmě Zelinka bude zaslán slepý
rozpočet do 31. 10. a pověřuje starostu rozhodnutím zadat akci firmě s výhodnější cenovou
nabídkou.
- Akce ČOV u mateřské školy byla dokončena a vyfakturována. V návaznosti na tuto akci byly
provedeny úpravy v prostoru kolem MŠ a skladiště hasičů, které jsou předmětem samostatné
zakázky malého rozsahu.
- SOJH vyhlásilo pro spolky dotační granty. Žádosti lze podávat do 5. 12. 2016.

Bc. Jaroslav Pich:
- Do 14 dnů budou na OÚ k dostání stolní obecní kalendáře na rok 2017. Cena bude 50,- Kč.
- Navrhl, že vzhledem k nově zvolenému krajskému zastupitelstvu, by bylo vhodné opětovně
zaslat petici na opravu silnice přes Maršov u Úpice.
- Vzhledem k nutnosti vydání Vyhlášky o výjimce rušení nočního klidu je nutné, aby dotčení
organizátoři na OÚ nahlásili plánované akce, které se budou konat přes 22.00 hodinu,
v termínu do 30. 11. 2016. Je nutné nahlásit přesný název akce a měsíc konání.
- Začínáme tvořit Libňatovské noviny za rok 2016. Příspěvky je možné zasílat do 20. ledna
2017.

Michal Zvara:
- Upozornil na kupu nepořádku u vysílače ve Svobodném, kde je pohozené větší množství
velkoobjemového odpadu.

15. zasedání zastupitelstva se bude konat 13. prosince 2016 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 25. 10. 2016 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 14/116/2016 Rozpočtové opatření 3/2016 (7 ANO).
ZO 14/117/2016 Znění Stanov dobrovolného Svazku obcí Jestřebí hory, s platností od
1. 1. 2017 (7 ANO).
ZO14/118/2016 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného Svazku obcí Jestřebí hory
ze dne 1. 10. 2001 (7 ANO).
ZO 14/119/2016 Dodatek č. 9 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Transport
Trutnov s r.o. ze dne 31. 12. 2001, platný od 1. 1. 2017 a pověřuje starostu obce jeho podpisem
(6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 14/120/2016 Dodatek č. 4 na zimní údržbu místních komunikací s f. František Zelinka,
Libňatov 102, uzavřenou dne 29. 11. 2006 a pověřuje starostu obce jeho podpisem (7 ANO).
ZO 14/121/2016 Plán akcí na rok 2017 a ukládá starostovi a místostarostovi podat žádosti na
dotace z POV MMR a POV KHK na vybrané akce (7 ANO).
ZO 14/122/2016 Znění smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Libňatov a ČEZ Distribuce a.s. na
stavbu „IV-12-2015001/VB/1 Libňatov knn pro p.p.č. 859/4 OBEC“ za jednorázový poplatek
1 000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem (6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 14/123/2016 Zadání opravy vstupu do vodojemu Svobodné. Ukládá starostovi oslovit
o nabídku 2. firmu a vybrat nižší nabídkovou cenu. Poté pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo (7 ANO).
ZO 14/124/2016 Zakázku malého rozsahu na opravu prostor v okolí mateřské školy a skladiště
hasičů a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy (7 ANO).

Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Michal Souček .……………………
Pavel Kašpar …………………….

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

