Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 26. 6. 2018 od 19. 30 hodin
v kulturním domě.
Program:

1. Zpráva starosty.
2. Projednání výsledků poptávkového řízení.
3. Projednání textu výzvy na podání cenové nabídky na dodávku dopravního
automobilu.
4. Různé.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

Přítomni:

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

Omluveni:

Teichman Ivo

Návrhová komise na usnesení:

Kuldová Marie
Souček Michal

Ověřovatelé zápisu:

Kašpar Pavel
Pich Jaroslav st.

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) Obec vyhlásila poptávkové řízení na akci „Vybudování zázemí a skladu
tenisového nářadí“ v prostorách tenisového kurtu v Libňatově. V souladu se směrnicí č. VS2/2017 byly písemně vyzváni tři dodavatelé k předložení cenových nabídek. Všechny firmy
nabídky předložily a komise provedla vyhodnocení cenových nabídek. Vítěznou firmou se
stala firma Jiří Zelinka, Havlovice 347.

ad 3) Podle platné směrnice VS-2/2017 bod 2.3 před vyhlášením výzvy k podání
cenových nabídek u zakázek, jejichž hodnota je vyšší než 1 milion bez DPH, musí text výzvy
projednat a schválit zastupitelstvo obce. Zastupitelé se podrobně seznámili s textem výzvy na
dodávku dopravního automobilu pro potřeby PJ SDH Libňatov, text schválili a pověřili
starostu vyhlášením poptávkového řízení.

ad 4)
Jaroslav Tomeš:
GDPR – směrnice platí již měsíc. Starosta obce doporučil podepsat dohodu o zajištění
potřebných úkonů a zároveň využít služby pověřence s MaS KJH. Jejich nabídka je stále
nejvýhodnější cenově i dostupností.
Dnem 30. 9. 2018 končí platnost veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přednesené
působnosti na projednávání přestupků, která byla uzavřena s Městem Trutnov. Oproti stávající
smlouvě dochází i k navýšení poplatků za projednání jednotlivých přestupků. Jelikož obec
nemůže sama řešit přestupky, bylo navrženo tuto smlouvu obnovit.
Předseda ČZS požádal zastupitelstvo, zda by bylo možné mimořádně finančně přispět
na nákup drtiče a lisu na ovoce. Cena zařízení se pohybuje do 35 tis. Kč. Pan Tomeš navrhl
tento drtič zakoupit a ponechat jej v majetku obce. Bude využíván všemi našimi občany.
Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
P. Keplová požádala obec o možnou úpravu obecní komunikace pod č. p. 17. Jedná se
o narovnání příčného sklonu v úseku cca 25 m. Bylo navrženo tyto úpravy provést.
Obec má uložené finanční prostředky ve 3 bankovních ústavech. Úroky na účtech jsou
v současné době nevýhodné. Z tohoto důvodu bylo navrženo běžný účet i spořící účet
v Moneta Money Bank zrušit. Dalším důvodem je, že pobočka v Úpici byla zrušena a
přestěhována do Trutnova. Zastupitelé odsouhlasili zrušení těchto účtů do 30. 9. 2018.
Již dlouhou dobu je uvažováno o zrušení příspěvkové organizace Osvětová beseda,
která již několik let nemá ten význam jako kdysi. Je zde pouze příjem z pronájmu sálu, platí
se elektrická energie a je nutné vést zvlášť účetnictví. V poslední době je výsledek
hospodaření ztrátový. Bylo navrženo PO zrušit a její činnost převést na obec. Místostarostovi
bylo uloženo provést fyzickou inventuru. Zastupitelé zrušení schválili ke 30. 9. 2018.

Již dříve se hovořilo o záměru vysazení památeční lípy ke 100. výročí založení
Československa. Zastupitelé mají za úkol do příštího zasedání navrhnout vhodné místo k její
výsadbě.
Návštěva přátel z obce Trhoviště proběhne ve dnech 12. – 15. 7. 2018. Podrobný
program bude včas zveřejněný.
Ředitelka Linky bezpečí, z. s. požádala o finanční příspěvek na jejich činnost.
Zastupitelé po důkladném zvážení tento příspěvek zamítli.
Od firmy EKO-KOM a.s. obec obdržela přehled vytříděného odpadu v obci za rok
2017, včetně „Osvědčení o snížení emisí CO2 a úsporách energie“.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí. Kandidátní listiny je
nezbytně nutné předat registračnímu úřadu (MěÚ Úpice) do 31. července 2018 (úterý) do
16.00 hodin.
Blíží se období, kdy bude potřeba topit v prostorách prodejny. Je nutné vyřešit způsob
vytápění, současné vytápění kamny na pevná paliva je nevyhovující a nedostatečné.
Zastupitelé uložili starostovi zadat studii na způsob vytápění.
Jmenoval p. Ivu Pichovou ředitelkou Mateřské školy Libňatov s platností od 1. 9.
2018.
Ministerstvem zemědělství nám bylo vytýkáno, že nevytváříme finanční rezervu na
obnovu vodovodního řadu. Bez ohledu na toto upozornění byl již pro rok 2018 navýšen
rozpočet na vodní hospodářství o 120 000,-. Kč. V případě nevytváření rezervy nám může být
uložena pokuta.
- V obci bude ve dnech 26. 6. – 3. 7. k dispozici mobilní zařízení na úpravu stavebního
odpadu. Je to z rozhodnutí krajského úřadu dle zákona o odpadech a zákona o ochraně
ovzduší.
ČEZ distribuce vydala informaci, že opět dochází k podvodnému jednání ze strany
různých pochybných prodejců energií, kteří tvrdí, že váš dodavatel končí a dodávku energií
převádí na jinou společnost a nutí občany k podpisu nové smlouvy. ČEZ distribuce vydala
k tomuto „Desatero pomoci“, jak by měli občané při této situaci postupovat. Leták je možno
si vyzvednout na OÚ.

Ke dni 31. 12. 2018 končí povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku u
kulturního domu. S projektantem Vodohospodářských služeb RT, Lánov je jednáno na
možném řešení pro další období.
Bylo navrženo požádat KÚ KHK o individuální dotaci na půdní vestavbu MŠ.

Bc. Jaroslav Pich:
Bylo zadáno nezávazné zpracování studie na možné využití prostoru u pošty.
Předběžně byl předložen návrh na vybudování „Workoutového a dětského hřiště“.
Zastupitelé schválili zadat vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu, firmě
B plus P Červený Kostelec.
ad 5) Starosta obce seznámil s potřebnými změnami rozpočtu, které jsou obsaženy
v rozpočtovém opatření č. 1/2018.

26. zasedání zastupitelstva se bude konat 24. 7. 2018 od 19.30 hodin.

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 26. 6. 2018 od 19. 30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1/ Zprávu starosty o činnosti od posledního zasedání.
2/ Cenovou nabídku na ozvučení KD od firmy Rondo Dvůr Králové nad Labem.
3/ Dopis od EKO-KOMU a.s. včetně „Osvědčení o úspoře emisí“.
4/ Termín podání kandidátních listin do zastupitelstva obce na registrační úřad do 31. 7. 2018
do 16.00 hodin.
5/ Platnost povolení na vypouštění odpadních vod z KD končí ke dni 31. 12. 2018.
6/ Informaci ČEZ distribuce o pochybných prodejcích.
7/ Ve dnech 26. 6. – 3. 7. bude v obci přistaven mobilní třídič stavebního odpadu.
8/ Ve dnech 12. – 15. 7. proběhne partnerská návštěva přátel z obce Trhoviště.
9/ Výzvu Ministerstva zemědělství vlastníků vodovodů a kanalizací o povinnosti vytvářet
finanční rezervu na obnovu VaK.
10/ Jmenování p. Ivy Pichové ředitelkou Mateřské školy v Libňatově ke dni 1. 9. 2018.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 25/216/2018 Výsledek poptávkového řízení na akci „Vybudování zázemí a skladu
tenisového nářadí“. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Jiří
Zelinka, Havlovice 347, IČO 72827297 /7 ANO/.
ZO 25/217/2018 Text výzvy k podání cenové nabídky na dodávku dopravního automobilu
pro potřeby PJ SDH a ukládá starostovi vyhlásit poptávkové řízení dle směrnice č. VS-2/2017
bod 2.3.1 písm. c /7 ANO/.
ZO 25/218/2018 Uzavření smlouvy na zajišťování servisních služeb v oblasti GDPR včetně
pověřence s MaS KJH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy /7 ANO/.
ZO 25/219/2018
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o výkonu části
přenesené působnosti na projednávání přestupků a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
/7 ANO/.
ZO 25/220/2018 Nákup drtiče a lisu ovoce v částce do 35 000,- Kč do majetku obce a
ukládá starostovi učinit patřičné kroky k jeho nákupu /7 ANO/.

ZO 25/221/2018 Zrušení běžného i spořícího účtu, vedených u Moneta Money Bank
nejpozději do 30. 9. 2018 /7 ANO/.
ZO 25/222/2018 Zadat vypracování projektové dokumentace na akci „Workoutové a
dětské hřiště“ včetně rozpočtu firmě B plus P s r.o. Červený Kostelec a pověřuje starostu
podpisem smlouvy /7 ANO/.
ZO 25/223/2018 Zrušení příspěvkové organizace „Osvětová beseda Libňatov“ ke dni 30.
9. 2018 a ukládá místostarostovi k uvedenému dni provedení fyzické inventury majetku /5
ANO, 1 NE, 1 se zdržel/.
ZO 25/224/2018 Provedení úpravy cesty na p. p. č. 54/1 v k. ú. Libňatov /7 ANO/.
ZO 25/225/2018 Podání žádosti o individuální dotaci na půdní vestavbu v MŠ /7 ANO/.
ZO 25/226/2018 Rozpočtové opatření 1/2018 /7ANO/.

Zastupitelstvo obce Libňatov ukládá:
starostovi:
ZO 25/227/2018 Zadání studie na způsob vytápění v prodejně potravin v Libňatově
/7 ANO/.
všem zastupitelům:
promyslet a navrhnout vhodné místo pro výsadbu pamětní lípy ke 100. výročí založení
Československa.
Zastupitelstvo obce Libňatov zamítá:
ZO 25/228/2018 Poskytnutí finančního příspěvku na Linku bezpečí, z. s. /7 ANO/.
Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.
Zapsala: Stanislava Šévlová ………………………
……………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Pavel Kašpar .……………………
Jaroslav Pich st. …………………….

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

