Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Rozpočtové opatření 4/2016
3. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2017
4. Jmenování inventarizačních komisí
5. Majetkové záležitosti
6. Různé

Přítomni:

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

Návrhová komise na usnesení:

Jaroslav Pich
Pavel Kašpar

Ověřovatelé zápisu:

Michal Souček
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) Starosta obce, pan Tomeš, seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření
č. 4/2016. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.

ad 3) Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet obce na r. 2017 bude schválen až v únoru
2017, je nutné, aby obec (až do schválení rozpočtu) hospodařila podle rozpočtového
provizoria. Jedná se o nejnutnější známé příjmy a výdaje, včetně určení maximálně možného
objemu výdajů, které budou uskutečněny před schválením rozpočtu. Zastupitelé rozpočtové
provizorium schválili.

ad 4) Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, jmenoval složení inventarizační komisí pro
provedení inventarizací hmotného a nehmotného majetku, peněžních prostředků, zásob,
závazků a pohledávek k rozhodnému dni 31. 12. 2016. Inventarizace bude prováděna
od 2. 1. do 20. 1. 2017.

Hlavní inventarizační komise:

předseda:
členové :

Souček Michal
Tomeš Jaroslav
Kuldová Marie

Sbor dobrovolných hasičů:

předseda:
členové:

Teichman Ivo
Antoš Roman
Borůvka Pavel

Kulturní zařízení:

předseda:
členové:

Bc. Jaroslav Pich
Vít Zdeněk
Pich Jaroslav st.

Mateřská škola:

předseda:
členové:

Zvara Michal
Pichová Iva
Geréczová Blanka

Obecní úřad, prodejna,
kadeřnictví, byt

předseda:
členové:

Kašpar Pavel
Tomeš Jaroslav
Šévlová Stanislava

ad 5)
- Zpřístupnění zvonice: při informační schůzce s majitelem pozemku p. Semerádem přímo na
místě byla navržena varianta zpřístupnění z místní komunikace MK po p.p.č. 46. Návrh se
majiteli zamlouvá, nemá však zájem o odprodej ani části uvedené parcely. Řešení by bylo i
výměna za jiný pozemek. Zastupitelstvo ukládá starostovi zadat zpracování návrhu na
výstavbu přístupové cesty ke zvonici, včetně hrubého položkového rozpočtu.
- Domácí kompostéry: místostarosta učinil dotazy na několik firem, které se zabývají
problematikou snižování produkce odpadu. Nakonec byla vyzvána firma Europroject dotace,
Boskovice, se kterou bude uzavřena smlouva na kompletní zpracování a administraci projektu
pro MŽP.

- Čištění protipožárních nádrží: je zpracován jednoduchý rozpočet. Tato cena je spočítána pro
případ, že sediment bude zlikvidován v katastru obce.
- Obec nechala zpracovat jednoduchou studii na výstavbu víceúčelového objektu pro
garážování hasičské techniky. Hrubý rozpočet na akci, včetně nutnosti vybudování nového
mostu u MŠ, přesahuje částku 8 mil. (v současných cenách). Realizace této akce připadá
v úvahu až v případě vyhlášení dotačního grantu pro JPO 5.
- K dnešnímu dni je zpracovaná projektová dokumentace na přestavbu bývalého skladu paliva
k KD na místnost pro uskladnění materiálního vybavení jednotlivých spolků. Žádost o vydání
stavebního povolení byla předána na odbor výstavby MěÚ Úpice. Místostarosta má
zpracovanou žádost o dotaci, která bude elektronicky odeslána.

ad 6) Tomeš Jaroslav:
- OZV o nočním klidu: návrh byl zpracován na základě zák. č. 200/1990 Sb. a odeslán
k posouzení na konzultační pracoviště ministerstva vnitra. Po telefonické domluvě nám bylo
ze strany MV doporučeno tuto vyhlášku nevydávat.
- Kácení stromů volně rostoucích mimo les na obecních pozemcích. Jedná se o stromy
v chatové oblasti na p.p.č. 857/3, 864/2, 864/1, 857/1 v chatové oblasti a na p.p.č. 1099/4 nad
křižovatkou. Zastupitelstvo rozhodlo přenechat dřevo soukromým osobám za pokácení a
úklid. Ukládá starostovi zveřejnit záměr na úředních deskách.
- Vyzval spolky k předání vyúčtování dotací od obce.

Bc. Jaroslav Pich:
- Přednesl zprávu o své činnosti od měsíce září.
- Poděkoval činným občanům, spolkům a sdružením za pomoc při organizování akcí v obci a
reprezentaci obce.
- Příspěvky do Libňatovských novin za rok 2016 je možné zasílat do 20. ledna 2017.

16. zasedání zastupitelstva se bude konat 21. února 2017 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19. 00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.
2/ Jmenování inventarizačních komisí.
3/ Zprávu místostarosty o své činnosti.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 15/125/2016 Rozpočtové opatření 4/2016 (8 ANO).
ZO 15/126/2016 Rozpočtové provizorium na leden a únor 2017 (8 ANO).
ZO 15/127/2016 Zadání administrace žádosti na „Předcházení vzniku komunálních odpadů“
firmě Milana Štěpánková, Europroject dotace, Kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice a pověřuje
místostarostu podpisem smlouvy (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 15/128/2016 Přenechat dřevo z p.p.č 857/3, 864/2, 864/1, 857/1 v chatové oblasti na
p.p.č. 1099/4 na křižovatce soukromým osobám za pokácení a úklid (8 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi:
- Zadat zpracování návrhu na výstavbu přístupové cesty ke zvonici včetně hrubého
položkového rozpočtu (8 ANO).
- Zveřejnit záměr na pokácení stromů na fyzické i elektronické úřední desce (8 ANO).
Schůze byla ukončena ve 20.15 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

Ověřovatelé zápisu: Michal Souček .……………………
Michal Zvara …………………….

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

