Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
3. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky Osvětové besedy za rok 2016
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
6. Schválení výsledků poptávkového řízení
7. Projednání vyhlášky č. 1/2017
8. Nákup nového dopravního automobilu pro potřeby PJ SDH
9. Majetkové záležitosti
10. Různé

Přítomni:

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

Návrhová komise na usnesení:

Teichman Ivo
Souček Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kuldová Marie
Kašpar Pavel

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina členů, 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 účetní závěrky Obce Libňatov za rok
2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Zastupitelé závěrku jednohlasně schválili.

ad 3) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola za rok 2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Zastupitelé závěrku jednohlasně
schválili.

ad 4) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Osvětová beseda za rok 2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kladný hospodářský výsledek za
rok 2016 bude přeúčtován do rezervního fondu. Zastupitelé závěrku jednohlasně schválili.
ad 5) Ve dnech 17. 10. 2016 a 22. 3. 2017 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2016. Předmět přezkoumání je
určen zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěrečný účet
byl řádně a včas zveřejněn na fyzické úřední desce a zároveň na úřední desce s možností
dálkového přístupu. Závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen bez výhrad.
ad 6) Obec vyhlásila výzvu na podání cenových nabídek s názvem „Obnova malých
vodních nádrží v Libňatově“. Termín podání nabídek byl do 10. 4. 2017. Komise pro
vyhodnocení cenových nabídek obdržela 4 nabídky. Vítěznou firmou se stala VH –stavební
práce, s r.o. Praha, provozovna 512 33 Studenec 427. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podepsáním smlouvy o dílo.
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele /zájemce

1.

VH - Stavební práce s. r. o.
Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč, 140 00
Stavby rybníků s. r. o.
Nerudova 34, Vlašim, 258 03
KAMPA Marynka s. r. o.
Lesní 1060, Jilemnice 514 01
HNH spol. s r. o. - stavební firma
Jizerská 756, Jilemnice - Hrabačov, 514 01

2.
3.
4.

Nabídková cena v Kč
(bez DPH)
332 524,40
335 899,00
391 955,52
478 119,31

ad 7) V souladu s ustanovením § 10, písm. d, §35 a § 84 odst.2, písm. h, zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 179 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení školských obvodů mateřské
školy zřízené obcí Libňatov. V návaznosti na tuto vyhlášku je nutné schválit „Dohodu s obcí
Maršov u Úpice o poskytnutí předškolního vzdělávání“. Zastupitelé s těmito návrhy souhlasí.

ad 8)
Zástupce výboru SDH předložil zastupitelstvu žádost o nákup nového dopravního
automobilu pro potřeby PJ SDH. Nákup vozidla financovat převážně z dotačních titulů,
vypsaných pro rok 2018 a další pro tyto účely MV-GŘ HZS ČR a KÚ KHK. Zastupitelé
s požadavkem souhlasí.
ad 9)
- Na obec byla doručena žádost p. Petra Kukrála, bytem Trutnov 521, který v obci
vlastní rekreační chatu nad koupalištěm, o odkoupení p.p.č. 860/2. Zastupitelstvo tuto žádost
projednalo a zatím prodej výše uvedené parcely nedoporučilo.
- V letošním roce byla v rozpočtu obce schválena celková částka pro spolky ve výši
100 000,- Kč.
P. Jaroslav Tomeš předložil návrh rozdělení: Český červený kříž 26 500,- Kč, Český
zahrádkářský svaz 11 000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů 38 000,- a Tělocvičná jednota
Sokol 24 500,- Kč.
P. Michal Zvara předložil protinávrh rozdělení: Český červený kříž 20 000,- Kč,
Český zahrádkářský svaz 15 000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů 42 000,- a Tělocvičná
jednota Sokol 23 000,- Kč. Nejprve zastupitelstvo hlasovalo o protinávrhu, který byl
schválen.
ad 10)
- Na obec byla doručena žádost spolku Chalupění, z.s, 542 37 Batňovice 130 o
finanční podporu k realizaci projektu v Muzeu zemědělství, řemesel a lidových tradic v Radči.
Zastupitelé tuto žádost zamítli.
- Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš podal informaci o neúspěšnosti žádostí o dotace.
Celkem byly podány 4 žádosti a ani jedna nebyla podpořena, převážně z důvodů převisu
požadavků nad nabídkou. Jednalo se o tyto akce:
- Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci
- Oprava místní komunikace do Svobodného
- Vybudování zázemí pro Libňatovské spolky
- Oprava místní komunikace od č.p. 51 po čp. 52
Zastupitelé navrhují, zda se bude v letošním roce nějaká akce realizovat i bez získání dotace.
Komise pro životní prostředí projedná případné úseky na opravu.
- U firmy AZ TOWER Brno bylo objednáno vypracování protokolů energetické
náročnosti budov OÚ, MŠ, prodejny, pošty a KD. Bude využito slevy 10 % v rámci Svazku
obcí Jestřebí hory.
- Místostarosta, pan Jaroslav Pich informoval o možnosti uskutečnění letního kina.
Projekce se uskuteční na hřišti a pravděpodobný termín je 30. 6. Zastupitelé tento návrh
schválili.

18. zasedání zastupitelstva se bude konat 23. května 2017 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19. 30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.
2/ Žádost p. Petra Kukrála o odkoupení p.p.č. 860/2. Zastupitelstvo prodej pozemku
v současné době nedoporučuje.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 17/140/2017 Účetní závěrku Obce Libňatov za rok 2016 v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
(8 ANO).
ZO 17/141/2017 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok
2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění (8 ANO).
ZO 17/142/2017 Účetní závěrku příspěvkové organizace Osvětová beseda Libňatov za rok
2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Zároveň schvaluje přeúčtování hospodářského
výsledku za rok 2016 do rezervního fondu (8 ANO).
ZO 17/143/2017 Závěrečný účet obce za rok 2016, s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením, bez výhrad (8 ANO).
ZO 17/144/2017 Výsledek poptávkového řízení na „Obnovu malých vodních nádrží
v Libňatově“ a pověřuje starostu podepsání smlouvy s vítěznou firmou VH –stavební práce,
s r.o. Praha, provozovna 512 33 Studenec 427 (8 ANO).
ZO 17/145/2017 Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o stanovení školských obvodů
pro Mateřskou školu Libňatov (8 ANO).
ZO 17/146/2017 Text dohody s obcí Maršov u Úpice o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy a pověřuje starostu jejím podpisem (8 ANO).

ZO 17/147/2017 Nákup nového dopravního vozidla pro potřeby PJ SDH s využitím všech
dostupných dotací a ukládá starostovi obce podat žádosti o poskytnutí dotace na vyhlášené
dotační tituly (5 ANO, 3 se zdrželi).
ZO 17/148/2017 Rozdělení příspěvku jednotlivým organizacím a spolkům:
Český červený kříž 20 000,- Kč, Český zahrádkářský svaz 15 000,- Kč, Sbor dobrovolných
hasičů 42 000,- Kč, Tělocvičná jednota Sokol 23 000,- Kč (5 ANO, 3 NE)
ZO 17/149/2017 Uspořádání letního kina 30. června (8 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 17/150/2017 Poskytnutí finančního příspěvku spolku Chalupění, z.s., 542 37 Batňovice
čp. 130 (8 ANO).

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

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

