Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 17. 4. 2018 od 19. 30 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty a místostarosty
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky Osvětové besedy za rok 2017
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
6. Projednání výsledků poptávkového řízení
7. Projednání počtu členů nového zastupitelstva
8. Majetkové záležitosti
9. Finanční prostředky místním složkám
10. Různé

Přítomni:

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

Omluveni:

Kašpar Pavel

Návrhová komise na usnesení:

Teichman Ivo
Pich Jaroslav st.

Ověřovatelé zápisu:

Zvara Michal
Kuldová Marie

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
2017 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 2017 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 2017 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Záporný hospodářský výsledek za
rok 2017 bude přeúčtován na vrub rezervního fondu. Zastupitelé závěrku jednohlasně
schválili.
ad 5) Ve dnech 16. 10. 2017 a 21. 3. 2018 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2017. 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 2017 byl schválen bez výhrad.
ad 6) Obec vyhlásila 2 poptávková řízení a to na „Sadové úpravy na p.p.č. 1099/6
v k.ú. Libňatov“ a „Oprava povrchu MK 4b v k.ú. Libňatov“ . Uzávěrka k podání cenových
nabídek byla 9. 4. 2018 do 15. 00 hodin. Vyhodnocení doručených nabídek provedla určená
komise, která zastupitelstvu přednesla výsledek vyhodnocení nabídek.
Na sadové úpravy byla doručena pouze jedna cenová nabídka od firmy „Okrasné
zahrady arboristika, s r. o.“ Žďárky 69, které byla akce zadána.
Na opravu komunikace doručili nabídky f. Špelda dopravní stavby, Česká Skalice,
Strabag a. s. Hradec Králové, Repare s r.o. Trutnov a Jiří Zelinka, Havlovice. Nejnižší
cenovou nabídku předložila firma Repare s r. o. Trutnov a proto se stala vítěznou firmou.
ad 7) Na podzim tohoto roku proběhnou volby do zastupitelstva a je nutné nejpozději
85 dní před jejich konáním určit počet členů nového zastupitelstva. V obcích do 500 obyvatel
se podle zákona volí 5-15 členů. Bylo navrženo, aby počet v naší obci zůstal nezměněn a
zastupitelstvo obce ve volebním období 2018 – 2022 pracovalo v 9-ti členném složení.
ad 8) Majetkové záležitosti:
S panem MVDr. Čermákem probíhá jednání o možnosti odkoupení p.p.č. 1120 v k.ú.
Libňatov (ostatní komunikace) o celkové výměře 3 860 m2 za cenu 10,- Kč/m2 a zároveň
zřízení věcného břemene jízdy a chůze na ve prospěch majitelů p. p. č. 335/1; 344; 345;
346/1; 348/1; 381/7; 1160/1 v k. ú. Libňatov.

Mezi obcí Libňatov a ČEZ byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na p. p.
č. 857/3; 858/3; 859/2; 859/4 (elektrická přípojka na tenisový kurt), která navazuje na
„Smlouvu o smlouvě budoucí“, která byla schválena zastupitelstvem dne 25. 10. 2016.
ad 9) V rozpočtu pro letošní rok byla stanovena celková výše příspěvků na činnost
místním spolkům v celkové výši 120 000,- Kč. Žádosti byly předložené ve stanoveném
termínu a řádně zdůvodněné. Zastupitelé žádosti podrobně prostudovali a rozhodli o rozdělení
finančních prostředků následovně:
Český červený kříž
25 500,- Kč
Český zahrádkářský svaz
16 500,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů 33 500,- Kč
TJ Sokol
44 500,- Kč
ad 10)
Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je vyčleněná částka na zajištění sociálních
služeb pro občany - Zákon o obcích říká, že obec v samostatné působnosti má povinnost
pečovat v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů. Pro naší obec je spádovým partnerem
Město Úpice, proto je vhodné jejich služby využít. Za poskytnuté terénní služby účtují 6,50
Kč/km a 15,- Kč za každou započatou hodinu úkonu. V současné době službu terénního
pracovníka využívá 1 občan naší obce.
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní
organizací. Členem se může stát kterákoliv obec a město ČR.SMO je partnerem pro vládní i
parlamentní politickou reprezentaci a podílí se na přípravě a tvorbě návrhů a opatření
týkajících se kompetencí obcí. V současné době SMO sdružuje cca 2 600 měst a obcí ČR.
Členský příspěvek se skládá z pevné části, pro obce 2 200,- Kč a variabilní části, která je 1,80
Kč za každého trvale přihlášeného občana. Názorem starosty je, že by pro naší obec bylo
vhodné podat přihlášku. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
Byla zřízena nová autobusová zastávka Libňatov rozcestí, která je využívána
k nástupu a výstupu cestujících na linkách ve směru z Maršova na Hořičky a zpět. Stávající
zastávka ve středu obce bude v novém jízdním řádu vedena jako Libňatov prodejna.
SOJH nabízí možnost výroby reklamních čokolád. Od vedení svazku zatím nebyla
řešena detailní podoba obalu, jedná se zatím jen o počty kusů hořkých mléčných čokolád.
Zastupitelé pro důkladném prodiskutování rozhodli, že naše obec nemá zájem o výrobu
čokolád.
Podle informací ze strany nájemce prodejny mělo dojít od května ke změně nájemce,
ale skutečnost je zatím jiná. Nájemce zůstane stejný, ale dojde pouze ke změně prodávajícího.
KÚ KHK vyhlásil dotační program na zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných
obcemi v KHK. Podávání žádostí je v termínu od 2. 5. 2018 do 5. 6. 2018. Obec má GŘ HZS
potvrzenou „Registraci akce“ na nákup nového dopravního automobilu, proto může o tuto
dotaci zažádat.
Vzhledem ke skutečnosti, že od 25. 5. 2018 bude v naší republice platit Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), MaS KJH nabízí členským obcím zajištění této

služby. Jednorázový poplatek na jedno IČO ( i příspěvkové organizace) by měl činit 9 000,Kč a dále měsíční poplatek za činnost pověřence 600,- Kč/měsíc. Zastupitelé po delší diskuzi
toto téma odložili na příští zasedání.
Vyhlášení poptávkového řízení na dodávku dopravního automobilu – jedná se o
veřejnou zakázku, kde finanční částka je vyšší než 1 milion korun, musí být text výzvy
schválen zastupitelstvem. Proto je třeba připravit výzvy na podání cenové nabídky tak, aby
byl přesně v souladu se schválenými technickými podmínkami a mohl být a příštím zasedání
zastupitelstva obce předložen k projednání a schválení.
p. Zdeňka Mlčáková podala žádost o opravu obecní cesty p. p. č. 1066/2, která vede
přímo k čp. 66. Po jarním a podzimním období bývá cesta ve stavu, kdy není možné osobním
automobilem dojet přímo k čp. 66. Zastupitelé rozhodli tuto cestu opravit.
Jaroslav Tomeš:
- Návštěva partnerské obce na Slovensku se uskuteční ve dnech 23. – 27. dubna 2018.
- Pravidelné povinné očkování proti vzteklině se bude konat dne 5. května od 16.45 do 17.15
hodin na hřišti u MŠ.
- Upozornil na stále platný zákaz vypalování trávy (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně).
- Upozornil, že v případě kácení stromů rostoucím mimo les je nutné na OÚ požádat o
povolení. Tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách obce.
- Upozornil, že do kontejnerů na plasty nepatří provazy od balíků sena nebo slámy.

Bc. Jaroslav Pich:
- Informoval o možnosti opětovného zažádání o dotaci na kompostéry, kdy by nám firma,
která zpracovala původní žádost tuto službu poskytla zdarma. Zastupitelé souhlasí, aby bylo
zažádáno znovu.
- Původní záměr odkoupení pozemku za poštou od p. Gajdošíka není již aktuální, jelikož o
pozemek projevila zájem rodina, která zde má zájem postavit rodinný dům. V tomto případě
bude vyvoláno jednání s p. Novákem, ohledně možnosti využití pozemku pouze v okolí pošty.
- Dotazoval se, zda má obec i v letošním roce vydat stolní kalendář na roky 2019. Práce na
něm jsou rozsáhlejšího charakteru a je nutné nejpozději v měsíci září dát kalendář vytisknout,
aby jej měli občané včas k dispozici. Zastupitelstvo souhlasí s vydáním tohoto kalendáře.
- Obec Libňatov přispěla FC Barchovan Libňatov na startovné v Havlovickém svazu malého
fotbalu pro rok 2018 ve výši 3 000,- Kč.

Zdeněk Vít:
- Upozornil na černou skládku na rozcestí na rohu u pošty.
- SDH plánuje dne 14. 7. 2018 uskutečnit netradiční akci „traktoriádu“. Vyzývá všechny
spolky a zástupce obce ke společnému jednání dne 7. května od 20.00 hodin na sálu KD
ohledně organizačních záležitostí.

25. zasedání zastupitelstva se bude konat 22. 5. 2018 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 17. 4. 2018 od 19. 30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty své činnosti od posledního zasedání.
2/ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Libňatov a ČEZ distribuce na p. p.
č. 857/3; 859/2 a 859/4.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 24/202/2018 Účetní závěrku Obce Libňatov za rok 2017 v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
/7 ANO/.
ZO 24/203/2018 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok
2017 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění /7 ANO/.
ZO 24/204/2018 Účetní závěrku příspěvkové organizace Osvětová beseda Libňatov za rok
2017 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 záporného
hospodářského výsledku za rok 2017 na vrub rezervního fondu /7 ANO/.
ZO 24/205/2018 Závěrečný účet obce za rok 2017, s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením, bez výhrad /7 ANO).
ZO 24/206/2018 Výsledek poptávkového řízení na „Sadové úpravy na p.p.č. 1099/6 v k.ú.
Libňatov“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vítěznou firmou „Okrasné zahrady
arboristika, s r. o.“ Žďárky 69 /7 ANO/.

ZO 24/207/2018
Výsledek poptávkového řízení na „Oprava povrchu MK 4b v k.ú.
Libňatov“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vítěznou firmou „Repare s.r.o.,
Mladobucká 105, Trutnov“
/7 ANO/.

ZO 24/208/2018 Počet členů nového zastupitelstva na volební období 2018 – 2022 na 9
(slovy devět) /7 ANO/.
ZO 24/209/2018 Odkoupení p.p.č. 1120 v k.ú. Libňatov (ostatní komunikace) o celkové
výměře 3 860 m2 za předem dohodnutou částku 38 600,- Kč a zároveň zřízení věcného
břemene jízdy a chůze na výše uvedené p. p. ve prospěch majitelů p. p. č. 335/1; 344; 345;
346/1; 348/1; 381/7; 1160/1 v k. ú. Libňatov a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy /7
ANO/.
ZO 24/210/2018 Rozdělení příspěvku jednotlivým žadatelům takto:
Český červený kříž
25 500,- Kč
Český zahrádkářský svaz
16 500,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
33 500,- Kč
TJ Sokol Libňatov
44 500,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv /7 ANO/.
ZO 24/211/2018 Kalkulaci nákladů na poskytování pečovatelské služby Městem Úpice, a
to doplatek mzdových nákladů pečovatelky ve výši 15,- Kč za každou započatou hodinu
úkolu a náklady na cestovné ve výši 6,50 Kč/km s podmínkou, že jednotlivé potřeby
využívání této služby obyvateli budou konzultovány s vedením obce ještě před započetím
jejich poskytování /7 ANO/.

ZO 24/212/2018 Podání přihlášky ke vstupu Obce Libňatov do „Svazu měst a obcí České
republiky“ / 6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 24/213/2018 Podání žádosti o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro
potřeby jednotky požární ochrany z dotačního programu Královéhradeckého kraje
„18RRD11“ /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 24/214/2018 Opravu obecní komunikace p. p. č. 1066/2 v k. ú. Libňatov /5 ANO, 2 se
zdrželi/.
Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
ZO 24/215/2018 Starostovi obce: zpracovat výzvu k podání cenové nabídky na nákup
dopravního automobilu pro potřeby SDH přesně v souladu se schválenými technickými
podmínkami a předložit její text ke chválení na 25. zasedání zastupitelstva obce /7 ANO/.

Schůze byla ukončena ve 21.45 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Michal Zvara .……………………
Marie Kuldová …………………….

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

