Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 23. 5. 2017 od 19.30 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Rozpočtové opatření č. 1/2017
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Souček Michal

Návrhová komise na usnesení:

Kašpar Pavel
Zvara Michal

Ověřovatelé zápisu:

Pich Jaroslav
Teichman Ivo

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/ Paní Marie Kuldová přednesla zprávu o činnosti kontrolního výboru, který
provedl kontrolu dne 3. dubna 2017 na OÚ.
ad 3) Účetní obce, p. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 1/2017.
Zastupitelé rozpočtové opatření jednohlasně schválili.
ad 4) Na obec byla doručena smlouva o zřízení služebnosti mezi Obcí Libňatov a
Českou telekomunikační infrastrukturou na p.p.č. 1127/1 a 1144/3 za jednorázovou náhradu
2 000,- Kč. Zastupitelé tuto smlouvu schválili.
- Na obec byl doručen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi
Obcí Libňatov a ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 1053/16 za jednorázový poplatek 1 000,- Kč.
Zastupitelé tuto smlouvu schválili.

- Na minulém zasedání bylo rozhodnuto neprodat p.p.č. 860/2 p. Kukrálovi. V tomto
případě má zájem o dlouhodobý pronájem. Tato záležitost byla odsunuta na příští zasedání,
jelikož je nutné zveřejnit záměr.
- Pojišťovna Kooperativa nabízí možnost pojištění členů výjezdních družstev SDH.
Členové SH ČMS jsou pro případ úrazu, který by utrpěli při akcích nebo zásahové činnosti
členů SDH, pojištěni rámcovými smlouvami mezi Hasičskou ústřední pojišťovnou, a.s. a SH
ČMS. Zastupitelstvo obce rozhodlo další pojistnou smlouvu zatím neuzavírat.
- Komise pro životní prostředí provedla prohlídku místní komunikace k čp. 52 a byl
stanoven způsob opravy. Není však zřejmé kde jsou skutečné hranice, dle mapy je
komunikace i na přilehlých soukromých pozemcích. Starosta a místostarosta rozhodli zadat
vytýčení hranice p.p.č. 574/10 a potom podat výzvu k přeložení cenových nabídek.
ad 5)
Jaroslav Tomeš:
- Na obec byla doručena žádost „Linky bezpečí“ o finanční příspěvek ve výši 3 000,Kč. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli finanční příspěvek neposkytnout.
- Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky – Křižanov o.s. požádali o finanční
podporu folklorního festivalu ve výši 5 000,- Kč, který se koná ve dnech 16. a 17. 6. 2017
v obci Hořičky. Návrh zastupitelů byl poskytnout 3 000,- a zapůjčit lavice se stoly.
Zastupitelé zamítli finanční podporu, pouze obec bezplatně zapůjčí lavice.
- Na základě zákona 561/2004, § 178 /Školský zákon/ je naší povinností zajistit
základní vzdělání pro děti s místem trvalého pobytu na území obce Libňatov. Z tohoto důvodu
lze toto zajistit vytvořením společného školského obvodu s Městem Úpice a uzavřít s ním
smlouvu o zajištění školního vzdělávání. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
- 2. června v 9.00 hodin se koná školení aplikace PORT.ALL pro jednotky SDH na
požární stanici v Trutnově.
- Firma Gplus s.r.o. Pardubice nabízí letní slevu na internetový mapový server
GObec. Zastupitelé navrhli setkání se zástupcem firmy a předvedení názorné ukázky této
internetové služby.
Bc. Jaroslav Pich
- Přednesl zprávu o činnosti místostarosty od 13. prosince 2016.
- Jednal s projektantem o možnosti vybudování nového parkoviště u OÚ.
- Navrhuje podzimní setkání zástupců spolků pro lepší spolupráci.
Milena Gabrielová
- Žádá obec o opravu stropu ve výčepu.
19. zasedání zastupitelstva se bude konat 11. července 2017 od 19.30 hodin

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 23. 5. 2017 od 19. 30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty od posledního zasedání.
2/ Zprávu kontrolního výboru.
3/ Nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištění hasičů.
4/ Zprávu místostarosty.
5/ Pověření Bc. Jaroslava Picha zastupováním starosty obce na dobu od 5. do 19. 6.2017.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 18/150/2017 Rozpočtové opatření 1/2017 (7 ANO).
ZO 18/151/2017 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Libňatov a Českou
telekomunikační infrastrukturou za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč a pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy (7 ANO).
ZO 18/152/2017 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Libňatov a ČEZ
Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy (6 ANO, 1 se zdržel).
ZO 18/153/2017 Zřízení společného školského obvodu s Městem Úpice a ukládá starostovi
vejít ve styk se zástupci Města Úpice k učinění potřebných úkonů (7 ANO).

Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 18/154/2017 Poskytnutí finančního příspěvku spolku na činnost Linky bezpečí (5 NE, 2
se zdrželi).
ZO 18/155/2017 Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení přátel českého a moravského
folkloru Hořičky - Křižanov na podporu Folklorního festivalu (4 ANO, 2 NE, 1 se zdržel).
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich .……………………
Ivo Teichman …………………….

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

