Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 29. října 2019
od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově
Přítomni:

Hejna Aleš, Kosina Aleš, Mgr. Nováková Lenka, Bc. Pich Jaroslav, Souček
Michal, Zelinka Adam

Omluveni:

Antoš Roman, Kuldová Marie, Vašata Tomáš

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Vyhodnocení veřejné zakázky
4. Úprava ceny vodného
5. Rozpočtové opatření
6. 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:

Adam Zelinka
Aleš Kosina

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Nováková
Aleš Hejna

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

ad 1/ Zpráva starosty
Starosta obce, p. Bc. Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti od posledního zasedání.
Zpráva je uložena u originálu tohoto zápisu.

ad 2/ Majetkové záležitosti
2.1. Petr Bejr mladší požádal o odkoupení parcely p.p.č. 54/2 a části p.p.č. 54/1. Na místě
chce zřídit výběh pro slepice. Zastupitelé po debatě záměr prodeje schválili. Záměr však bude
nejprve ještě konzultován s majiteli okolních nemovitostí.

2.2. Dita Hejnová požádala o odkoupení parcely p.p.č. 118/1 a části p.p.č. 1065/1. Na místě
by ráda zřídila parkování pro osobní automobil. Zastupitelé se shodli, že k prodeji těchto
parcel nepřistoupí.
2.3. Starosta informoval, že po vzájemné dohodě byla vypovězena paušální smlouva s firmou
Štěpánský a Fišer, která se týká servisu veřejného osvětlení. Práce na údržbě osvětlení nyní
budou fakturovány dle skutečně vykonaných prací.
2.4. Veřejná zakázka na dodání kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil byla ukončená
ve zkráceném termínu. Občané si na požádání mohou propůjčit štěpkovač u starosty.
2.5. Obec se stala majitelem pozemků, které odkoupila či směnila se soukromníky, na nichž
leží místní komunikace.
2.6. V příštím roce budou pokračovat jednání s paní Kučerovou, která vlastní pozemky, po níž
vede komunikace v lokalitě Na Zada.
2.7. Obec odeslala závěrečné vyúčtování Královéhradeckému kraji, které se týká dotační
podpory provozu v prodejně.

ad 3/ Vyhodnocení veřejné zakázky
Komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky vyhodnotila 30. září zakázku
s názvem Rekonstrukce MŠ Libňatov. Osloveno bylo 5 firem, další jedna si podklady vyžádala.
Nabídku doručil jediný potenciální dodavatel, kterým je společnost Ingplan s.r.o. z Velké
Jesenice. Protože firma splnila všechny náležitosti a zároveň nepřekročila nejvýše přípustnou
cenu za realizaci, doporučila komise přidělení zakázky. Zastupitelstvo obce schválilo zadání
zakázky této firmě. Realizace je dle rozhodnutí zastupitelstva z roku 2018 podmíněna
získáním dotace.

ad 4/ Úprava ceny vodného
Starosta obce předložil zastupitelům kalkulaci ceny vodného na rok 2020. Protože obec
dlouhodobě doplácí občanům na vodné až 12 Kč na 1m3 navrhuje, aby od nadcházejícího
roku došlo k navýšení ceny za vodné. Starosta prezentoval výpočet doplatků, který obec
občanům poskytla během let 2008 – 2019. Obec na tyto služby občanům během této doby
vyplatila více než 1,7 milionu korun. Navrhuje proto, aby se cena vodného v příštím roce
zvedla na 25 Kč/m3. V průběhu diskuse byl vznesen protinávrh na 30 Kč/m3. Protože poměr
hlasů ani v jednom případě nepřekročil potřebnou nadpoloviční většinu, nebylo přijato
usnesení a hlasování bylo odročeno na prosincové zasedání zastupitelstva obce.

ad 5/ Rozpočtové opatření
Starosta obce přednesl rozpočtové opatření č. 4/2019, které bude zaúčtováno v říjnu.
Zastupitelé rozpočtové opatření schválili.

ad 6/ Různé
Bc. Jaroslav Pich:
- Obec prošla dílčím auditem od pracovnic Královéhradeckého kraje, v rámci něhož nebylo
shledáno žádné pochybení.
- Česká pošta má zájem v naši obci zřídit pobočku tzv. Pošty Partner, o přesunu pobočky do
budovy obecního úřadu nemají zájem. Obec prozatím tuto službu odmítla a budeme čekat na
další jednání.
- Petr Slezák během září a října provedl opravu střechy na budově obecního úřadu a její
kompletní nátěr.
- Ing. Eva Žižková zpracuje projekt na nové vytápění kulturního domu, projekt by měl být
hotový do konce letošního roku.
- Zástupci obce navštívili společně se členy MAS KJH partnerskou obec Trhoviště, region
Poondavie a ukrajinské město Nevickoe.
- V pondělí 14. října proběhlo sezení se spolky v pohostinství. Děkuji za účast všem, kdo se
zúčastnil.
- Představil termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce na rok 2020.
- V průběhu zimy dojde k přestavbě původního bytu v obecním úřadě pro potřeby
kadeřnictví a pedikúry.
- Pro přípravu publikace o obci prosím občany, kteří by mohli poskytnout zajímavé
pohlednice, fotografie či další předměty k oskenování či nafocení, zda by tyto věci poskytli,
aby bylo možné vytvořit co možná nejpodrobnější knihu o naší obci.
- Na libňatovském úřadě v pátek proběhla schůzka s Martinem Červíčkem, náměstkem
hejmana pro dopravu, a ředitelem SÚS Královéhradeckého kraje Jiřím Brandejsem.
Probíraným tématem byla příprava rekonstrukce silnice ve směru na Maršov u Úpice.
Rekonstrukce nezačne dříve než v roce 2021.
- Obec v příštím roce nakoupí originální plastové kelímky, které jsou vratné. K dispozici
budou spolkům. Cílem obce je snížení produkce plastového odpadu.
- V říjnu proběhl svoz zeleného odpadu a sběr elektroodpadu.

- Pozval veřejnost na neděli 17. listopadu 2019, kdy u lípy svobody naproti Klementovým
proběhne krátké setkání k výročí Sametové reboluce a následně v kulturním domě proběhne
promítání dokumentárních filmů.
- Proběhlo prořezání dřevin u zvonice.
- Obec podala žádost o dotaci do programu Zaměstnanost, který vypsala Místní akční
skupina Království – Jestřebí hory.
- Proběhla modernizace obecního rozhlasu. Došlo k výměně ústředny. Původní již nebyla
funkční.
- Proběhla oprava topení na úřadě, kde nefungovalo čerpadlo.
- Libňatovské domácnosti si mohou na obecním úřadě vyzvednou originální libňatovské
stolní kalendáře na rok 2020.
- 8. listopadu proběhne 2. etapa výměn vodoměrů ve Svobodném.
- 2. prosince proběhne rozsvícení vánočního stromu u prodejny potravin
- Příspěvky do Libňatovských novin je možné zasílám do konce kalendářního roku na
obec.libnatov@seznam.cz
- 22. února 2020 proběhne masopustní průvod v Libňatově, spojený se zabíjačkou.

8. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov se bude konat
dne 17. prosince 2019 od 19.00 v kulturním domě

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 29. října 2019 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti starosty.
2) Vypovězení smlouvy s firmou Štěpánský a Fišer, Trutnov.
3) Průběh zakázky s názvem Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Libňatov.
4) Opravu střechy na budově obecního úřadu.
5) Průběh zakázky s názvem Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa.
6) Návrh termínů veřejných zasedání pro rok 2020.
7) Podání žádosti do výzvy operačního programu Zaměstnanost, který vyhlásila Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory.
8) Realizaci zakázky na modernizaci obecního rozhlasu.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 7/67/2019 Záměr prodeje p.p.č. 54/2 a části p.p.č. 54/1 /6 ANO/.
ZO 7/68/2019 Výsledek zakázky malého rozsahu na investiční akce Rekonstrukce MŠ Libňatov
s vítěznou firmou Ingplan s.r.o. Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice /6 ANO/.
ZO 7/69/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 /6 ANO/.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ZO 7/70/2019 Záměr prodeje p.p.č. 118/1 a části p.p.č. 1065/1 /5 ANO, 1 se zdržel/.

Schůze byla ukončena v 20.45 hodin

Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Mgr. Lenka Nováková .......................................

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

