Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 11. 7. 2017 od 19.30 hodin
v kulturním domě.
Program:

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

Přítomni:

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

Návrhová komise na usnesení:

Kašpar Pavel
Teichman Ivo

Ověřovatelé zápisu:

Pich Jaroslav
Zvara Michal

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že jsou přítomni
všichni členové, 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 Jaroslav Tomeš, přednesl znění rozpočtového opatření č.
2/2017. Zastupitelé jej jednomyslně schválili.
ad 3) - Dne 19. 6. 2017 proběhla v KD prezentace programu Geoportálu, na kterém
byli přítomni všichni zastupitelé. Pro naší obec platí prázdninová sleva, tzn. pořízení zcela
zdarma a pak pouze měsíční poplatek ve výši 600,- Kč. Mapový server by měl sloužit
především pro potřeby obce, ale i občanů. Zastupitelé se jednomyslně rozhodli pro zakoupení.
- P. Vladimír Mertlík, bytem Křižanov 1, jako dobrovolný záchranář zařazený do
systému s názvem First responder, který zřídila Záchranná služba Královéhradeckého kraje,
požádal obec o finanční příspěvek na pořízení automatického externího defibrilátoru Lifepak
1000. Naše obec se nachází v dosahu jeho působnosti. Zastupitelé rozhodli přispět na pořízení
výše uvedeného defibrilátoru částkou 3 000,- Kč.

- Veřejná zakázka na obnovu malých vodních ploch, uzavřená s fi. VH stavební práce,
Praha Krč byla ukončena. Během realizace bylo nutné provést podstatné i nepodstatné změny
proti původnímu plánu, čímž vznikly jak vícepráce, tak i méněpráce. Po celkovém vyúčtování
vyšla výsledná částka vyšší o 70 798,83 Kč bez DPH. Zastupitelé byli podrobně položkově
seznámeni s vyúčtováním a navýšení ceny schválili. Ke smlouvě bude sepsán dodatek.
- Na minulém zasedání bylo navrhnuto pronajmout p.p.č. 860/2 o výměře 424 m2 p.
Petru Kukrálovi. Navržen a schválen byl návrh pronájmu na 5 let s částkou 3,- Kč/m2/rok.
- Na obec byla doručena žádost p. Šárky Vlčkové, bytem K továrně 15, 541 01
Trutnov o zřízení přístupové cesty k čp. 107. Obec v nejbližší době neuvažuje o provedení
úprav ke zlepšení přístupu k čp. 107.
- Proběhlo místní jednání s p. Semerádem k vybudování přístupové cesty ke zvonici.
Je ochoten s obcí jednat, zbývají ještě dořešit ostatní majetkové vztahy. Zastupitelé pověřili
starostu obce vejít v jednání s ostatními majiteli, projednat výměnu, směnu, prodej, připravit
návrhy smluv a návrh vkladu do katastru do 24. 10. 2017.
- Na základě žádosti p. Gabrielové byla projednána oprava stropu v pohostinství +
oprava elektroinstalace. Zastupitelé s realizací této akce souhlasí v případě, že celková částka
nepřesáhne 100 000,- Kč. Pověřuje starostu poptávkou u dodavatelů.
4)
Jaroslav Tomeš
- Seznámil přítomné s vyhodnocením sběru separovaného odpadu a množství předaného
k využití v roce 2016 od firmy EKO-KOM, a.s. Praha.
- Podal informaci o provozu a využití vozidla FORD za 1. pololetí 2017.

Bc. Jaroslav Pich
Poděkoval veřejnosti za účast na promítání letního kina a dobrovolníkům, kteří
zajišťovali občerstvení. Zdůraznil, že akci pořádala obec. Technické problémy při pomítání
způsobila chyba na nosiči dat od distributora filmu. Obec obdržela na základě této vady slevu
1 000,- Kč.
Odmítl obvinění, že kdokoliv z dobrovolníků, kteří zajišťovali občerstvení, měl z akce
letní kino osobní finanční profit. Komunikační nedorozumění mezi organizátory a zástupci
SDH, ohledně využívání kiosku u MŠ, byla vyřešena při schůzce na OÚ.

20. zasedání zastupitelstva se bude konat 12. 9. 2017 od 19.00 hodin

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 11. 7. 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. Šárky Vlčkové, majitelkou čp. 107. V nejbližší době se neuvažuje o provedení
úprav vedoucích ke zlepšení přístupu k nemovitosti čp. 107.
3/ Informaci k bodu 4.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 19/156/2017 Rozpočtové opatření 2/2017 (8 ANO).
ZO 19/157/2017 Zakoupení mapového serveru GObec a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s fi. Gplus, s.r.o. Pardubice (8 ANO).
ZO 19/158/2017 Poskytnutí příspěvku p. Vladimíru Mertlíkovi, Křižanov 1, 552 05 Hořičky
ve výši 3 000,- Kč na zakoupení Automatického Externího Defibrilátoru Lifepak 1000 a
pověřuje starostu podepsáním smlouvy (8 ANO).
ZO 19/159/2017 Uzavření dodatku č. 1, smlouvy o dílo č. VZMR 2/2017 ze dne 15. 5. 2017
a pověřuje starostu jeho podpisem (8 ANO).
ZO 19/160/2017 Pronájem p. p. č. 860/2 v k. ú. Libňatov o celkové výměře 424 m2 Petru
Kukrálovi, bytem Procházkova 521, Trutnov na dobu 5ti let za cenu 3,- Kč/m2/rok a
pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem smlouvy (7 ANO, 1 se zdržel).
ZO 19/161/2017 Provedení opravy stropu v pohostinství včetně elektroinstalace do max.
výše 100 000,- Kč a ukládá starostovi vyhlásit poptávkové řízení na dodavatele (7 ANO, 1
se zdržel)
.
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
Starostovi:
ZO 19/162/2017 zahájit potřebné úkony k uskutečnění záměru zpřístupnění zvonice
s termínem do 24. 10. 2017 (7 ANO, 1 NE).

Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.

Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pich .……………………
Michal Zvara …………………….

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

