Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 7. května 2019
od 19. 00 hodin v kulturním domě v Libňatově
Přítomni:

Antoš Roman, Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková
Lenka, Bc. Pich Jaroslav, Souček Michal, Vašata Tomáš, Zelinka Adam

Program:

1. Zpráva starosty
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
4. Schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2018
5. Majetkové záležitosti.
6. Rozpočtové opatření 2/2019
7. Různé

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina členů, proto je zasedání schopno se usnášet. Prezenční listina je
přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.
Návrhová komise na usnesení:

Antoš Roman
Kuldová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Vašata Tomáš
Hejna Aleš

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, p. Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je uložena u originálu tohoto zápisu.
ad 2/ Ve dnech 18. 9. 2018 a 7. 3. 2019 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2018. 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 2018 byl schválen bez výhrad.

ad 3) Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky Obce Libňatov za rok
2018 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, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola za rok 2018 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 5/ Majetkové záležitosti.
5.1. Byla ukončena akce „Oprava koupaliště – přednádrž“. Vznikly zde vícepráce, vhledem
k okolnostem, které si vyžádala samotná realizace akce. Na vícepráce je nutné uzavřít dodatek
ke Smlouvě o dílo č. 1/2019. Zastupitelé souhlasí se sepsáním dodatku.

5.2. Rovněž byla ukončena akce „Úprava veřejného prostranství u hřiště“. Při realizaci
vznikly určité vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu. Z tohoto důvodu je nutné
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 8. 4. 2019. Zastupitelé souhlasí se
sepsáním dodatku.

5.3. Na minulém zasedání byl schválen úmysl odprodeje p.p. č. 500/5 a 500/7. Zájem o koupi
výše uvedených pozemků projevili manželé Lukáš a Klára Pichovi z Červeného Kostelce.
Místostarosta navrhl prodejní cenu 60,- Kč za 1 m2. Starosta obce se z důvodu střetu zájmů
zdržel hlasování. Pro tento návrh hlasovali 3 zastupitelé, 5 hlasovalo proti. Dále byla
navržena cena 70,- Kč/1 m2. Pro byli 4, proti 4. Cena za pozemek nebyla schválena a proto se
tento bod odkládá na příští zasedání.

5.4. Obec obdržela dotaci na provoz prodejny ve výši 50 000,- Kč. Bude sepsána Smlouva o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD10-0021. Zastupitelé
jednomyslně souhlasí.

ad 6/ Účetní obce seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 2/2019,
které bude zaúčtováno v měsíci květnu. Zastupitelé s tímto opatřením souhlasí.

ad 7) Různé.
Bc. Jaroslav Pich
7.1. Poděkoval hasičům za vyčištění koupaliště a další práce pro obec.
7.2. Poděkoval hasičům a Petru Chmelíkovi za spolupráci při ořezávání pařezů.
7.3. Ve dnech 24. a 25. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volby se budou
konat opět v kanceláři OÚ a to v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin. Povinností voliče je prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem, cestovním
pasem nebo průkazem o pobytu cizince.
7.4. Opětovně upozornil na platnou Vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů.
7.5. Od letošního dubna jsou obce povinné zajistit možnost celoročního odkládání
biologického odpadu. Občané Libňatova mají možnost /po domluvě se starostou obce nebo
technickým pracovníkem obce/ odložit odpad do kontejneru u mateřské školy. Patří sem
pouze posečená tráva, seno a další podobný odpad. Nepatří sem větve ze stromků a tújí.
7.6. Prostřednictvím svého vnuka nabídla pí. Alenka Endlichová obci pozemek, který
bezprostředně sousedí s požární nádrží u DAKA. Zastupitelé doporučili vstoupit do dalšího
jednání o možném odkoupení.
7.7. Obec stále čeká na vyhodnocení tří dotačních žádostí podaných na Ministerstvo pro
místní rozvoj.
7.8. Na žádost obyvatel z dolního konce Libňatova starosta obce zjistil možnosti, zda by bylo
možné provést přesun značky začátek a konec obce před odbočku „na 3 prdy“. Po projednání
s dopravním inženýrem nám bylo sděleno, že tento přesun není možný z důvodu, že cedule
začátek obce musí být v blízkosti zastavěného území obce a prvního domu u komunikace.
7.9. Vysvětlil přítomným situaci okolo fungování vodovodního družstva Tomkova studna.
7.10. Společně s účetní obce byly zpracovány podklady pro roční hlášení za vodu, které se
povinně zasílá na Ministerstvo ŽP. Na základě doporučení od provozovatele bude nutné
v roce 2020 přistoupit k navýšení ceny vodného.
7.11. Od roku 2020 bude v Libňatově probíhat Obnova katastrálního operátu metodou nového
mapování. Toto bylo vyjednáno s Katastrálním úřadem v Trutnově z důvodu katastrofálního
stavu katastrálních map v naší obci. Nové mapování bude probíhat tak, že geodeti zaměří
skutečný stav, vyznačí body a pak bude docházet k narovnání vlastnictví.
7.12. Kvůli nárůstu objemu plastů a papíru obec přistoupila k pravidelným týdenním svozům.
7.13. Libňatovské noviny za rok 2018 se staly nejlepším zpravodajem Královéhradeckého
kraje. V naší kategorii jsme předčili druhé Častolovice a třetí Červený Kostelec.

7.14. Obec zakoupila pro své potřeby osobní automobil Škoda Felicia a přívěsný vozík za cca
45 tis. Kč. Sloužit budou především technickému zaměstnanci.
7.15. Společně s p. Janou Peterkovou z MAS Království – Jestřebí hory byl dokončen „Plán
rozvoje sportu na období 2019 – 2025“. Jde o dokument, který některé státní či krajské
organizace požadují například jako podklad k případně podávané žádosti o dotaci.
7.16. Představil první situační podklad od projektanta nového mostku č. M – 02.

Jaroslav Tomeš
- Vznesl požadavek, aby bylo hlášení místního rozhlasu přidáno jako jedna záložka na
webových stránkách obce.

Mgr. Jan Balcar, PhD.
- Poděkoval starostovi za perfektní informovanost obyvatel prostřednictvím Facebooku.

Vladislav Bouz
- Poděkoval hasičům za včasný zásah při zahoření izolátoru nad zvonicí.

Aleš Hejna
- Žádá občany o nahlášení propustků, které je nutné vyčistit.

5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov se bude konat
dne 25. června 2019 od 19.00 v kulturním domě

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 7. 5. 2019 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty o činnosti od posledního zasedání.
2) Doporučení provozovatele vodovodu k navýšení ceny vodného.
3) Vyjádření ředitelky katastrálního pracoviště v Trutnově, kterým sděluje, že v roce 2020
proběhne v obci obnova katastrálního operátu novým mapováním.
4) Doporučení provozovatele vodovodu k navýšení ceny vody.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 4/36/2019 Závěrečný účet obce Libňatov za rok 2018, s vyslovením souhlasu
s celoročním hospodařením, bez výhrad /9 ANO/.
ZO 4/37/2019 Účetní závěrku obce Libňatov za rok 2018 v souladu se zákonem č. 563/1991
Sv., o účetnictví v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
/9 ANO/.
ZO 4/38/2019 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok 2018
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění /9 ANO/.
ZO 4/39/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 12. 2. 2019 na akci „Oprava
koupaliště – přednádrž“. Pověřuje starostu obce sepsáním dodatku /9 ANO/.
ZO 4/40/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 8. 4. 2019 na akci „Úprava
veřejného prostranství“. Pověřuje starostu obce sepsání dodatku /9 ANO/.
ZO 4/41/2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
19RRD10-0021. Pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy /9 ANO/.
ZO 4/42/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 /9 ANO/.
ZO 4/43/2019 Plán rozvoje sportu obce Libňatov na období 2019 – 2025 /9 ANO/.
Zastupitelstvo obce Libňatov odkládá na příští zasedání:
Stanovení cen na prodej pozemkových parcel č. 500/5 a 500/7 v katastrálním území Libňatov.

Schůze byla ukončena v 20.30 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

………………………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, starosta

………………………………………………..
Michal Souček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Vašata .......................................

Aleš Hejna ........................................

