Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 19. května 2020 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. Úprava úředních hodin na OÚ
3. Majetkové záležitosti
4. Příspěvky spolkům
5. Finanční záležitosti
6. Vodní hospodářství
7. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Roman Antoš
Adam Zelinka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lenka Nováková
Aleš Kosina

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo schopno se
usnášet.
Zasedání proběhlo v souladu s hygienickými podmínkami, které stanovilo
Ministerstvo zdravotnictví České republiky z důvodu koronavirové epidemie. Všichni
přítomní měli po celou dobu konání zasedání, i po jeho skončení, dýchací cesty zakryté
rouškou či jiným způsobem. Před vstupem si všichni vydezinfikovali ruce. Přítomní
seděli ve dvoumetrových rozestupech.
ad 1) Starosta obce, pan Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti za období od minulého
zasedání zastupitelstva obce, tj. od 11. března.

2. ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
Od 20. dubna 2020 došlo k trvalé úpravě úředních hodin. Nově je v pátek pro veřejnost zcela
zavřeno. Tento den bude vyhrazený pouze pro administrativu.

3) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
3.1. Opravy komunikací
V letošním roce byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na opravu komunikací.
Původně byla plánovaná oprava komunikace přes zastavěné území Svobodného. Z důvodu
očekávaných finančních ztrát, které způsobilo zpomalení ekonomiky v důsledku koronaviru,
bychom tuto akci ovšem nebyli schopní ufinancovat.
Zastupitelstvo rozhodlo, že bude provedena oprava úseku komunikace od rodinného domu
manželů Zaňkových po křížek u Svobodného. Jde o opravu 430 metrů dlouhého úseku. Akce
má dle připraveného rozpočtu vyjít na zhruba 1,1 milionu korun. Zastupitelé schválili vypsání
zakázky malého rozsahu na akci Oprava komunikace do Svobodného – I. etapa. Realizace
veřejné zakázky proběhne do 31. 5. 2021.
3.2. Přestavba bytu
Přestavba bytu na kadeřnictví a na nový archiv je hotová. Kadeřnictví i nová služba pedikúry
spustily provoz v minulém týdnu.

3.3. Jaroslav Kasper
Zastupitelé i veřejnost byli seznámeni se záměrem odkupu nevyužívaných pozemků a domu
Jaroslava Kaspera. Starosta obce navrhl, aby tyto pozemky odkoupila obec, aby je
zrevitalizovala a následně nabídla jako stavební parcely k prodeji. Po předběžné dohodě na
pracovním zasedání byla s panem Kasperem předjednána kupní smlouva, cena za všechny
pozemky je 190.000 Kč.
3.4. Reklamní kelímky
Do obce dorazily plastové kelímky, které jsme v letošním roce pořídili jako propagační
předměty. Kelímky budou používány na společenských akcích.

3.5. Wifi
Probíhá veřejná zakázka na zavedení vysokorychlostního internetu na veřejná místa
v Libňatově. Obec bude mít veřejným internetem pokryté tyto prostory – autobusová zastávka
na dolním konci obce + hřiště „na potoce“, obecní úřad, prodejna potravin, hřiště u MŠ,
hospoda + prostranství u pošty, tenisové kurty (sem bude zavedena také bezpečnostní
kamera).
3.6. Parkování u obecního úřadu + chodník
Obec uvažovala o vytvoření projektové dokumentace pro budoucí výstavbu chodníku v úseku
obecní úřad – prodejna, včetně nového parkování před budovou úřadu. Zatím nedošlo
k dohodě týkající se výkupu pozemků pro budoucí chodník, proto bude zatím zadáno pouze
vypracování projektu na parkování před úřadem.

3.7. Tenisový kurt
Realizace veřejné zakázky byla ukončena. K akci vznikly určité vícenáklady, způsobené
úpravou původního záměru a navýšením objemu prací. Bylo nainstalováno také veřejné
osvětlení, které bude sloužit pro osvětlení tenisového kurtu, provedli jsme přípravu datových
kabelů, elektroinstalaci v přístřešku apod. Tuto instalaci provedla firma Elmos. Dále proběhlo
dokončení tenisového kurtu svépomocí, které provedli členové T. J. Sokol.
Konečná cena za veřejnou zakázku: 740.779.20 Kč.
Elektroinstalace: 105.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě, jejímž obsahem je výše zmíněné pokrytí
vícenákladů oproti původní smlouvě.
3.8. Prodej pozemků u pošty
Obec má k dispozici geodetické rozdělení pozemků v lokalitě u pošty. Zde by podle zadání
měly vzniknout celkem 3 pozemkové parcely. Přes zimu došlo k dokácení pozemku, závozu
zeminy a k dalším úpravám. Schválení konečné podoby proběhne na zasedání v červnu.
3.9. Topení kulturní dům
Obec si nechala zpracovat předběžné výpočty na změnu vytápění kulturního domu.
Projektantka doporučuje osazení tepelného čerpadla v systému vzduch – voda. Dále bylo
kalkulováno možností elektrických přímotopů a kotle na peletky. Zastupitelstvo se rozhodlo,
že si nechá vypracovat projektovou dokumentaci na změnu vytápění kulturního domu.
3.10. Mateřská škola
Starosta obce informoval přítomné s dosavadním průběhem stavebních prací v mateřské
škole. Zastupitelé schválili vypsání zakázky na zateplení budovy a zhotovení fasády.
3.11. Odpadové zastřešení
Kontejnery na dolním konci obce jsou zastřešené. Asfaltový poklad připravili bratři
Zelinkové, konstrukci Ronox Česká Skalice. Celková cena 97.000 Kč.
3.12. Alej Svobodné
Obec usiluje o další finanční prostředky na výsadbu stromů. Chtěli bychom osázet cesty ke
Svobodnému.
3.13. Schody kulturní dům
V letošním roce dojde k opravě schodů u kulturního domu a u pohostinství.
3.14. Vodojem Svobodné
Po dlouhých letech došlo k realizaci oplocení vodojemu ve Svobodném. Došlo k úpravě
terénu, vyřezání stromů a náletů – vše provedli zaměstnanci obce, terénní úpravy provedl Jiří
Zelinka.

3.15. Projektová dokumentace Mostek a oprava komunikace III. třídy
Projektová dokumentace na mostek je hotová, včetně rozpočtů.
Proběhlo jednání s náměstkem Martinem Červíčkem a jednání v sídle Lesy ČR s vedoucím
Správy toků Tomášem Sajdlem o možném spolufinancování pro obec finančně velmi náročné
investice.
3.16. Žádost o dotační podporu – mateřská škola
Stejně jako dosud, i v dalším období by mateřská škola ráda žádala příspěvek na asistentku
pedagoga. Jde o žádost do programu Ministerstva školství a tělovýchovy do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
3.17. Oprava cesty na Bavlňáku
Z důvodu špatného stavu komunikace na Bavlňáku byla na jaře tato cesta vyštěrkována + byla
zbudována točna pro automobily.
3.18. Oprava komunikace ke kurtům
Zaměstnanci obce provedli dílčí opravu komunikace k tenisovým kurtům. Tato komunikace
není ve vlastnictví obce, vlastní ji pan Mazač z Choustníkova Hradiště. Provedeno bylo
vyštěrkování nejhorších výtluků.
3.19. Park u prodejny
Firma, která loni realizovala sadbu, v dubnu provedla jarní údržbu tohoto parku.
4. PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM
Zastupitelé obce dostali k dispozici žádosti spolků o podporu činnosti. Návrh předložila
předsedkyně spolkové komise Lenka Nováková. Hasičům obec poskytla zálohu již v březnu,
kdy požádali o pomoc se spolufinancováním opravy hasičské stříkačky. Zde bude po dohodě
s vedením SDH ve smlouvě odečtena pro letošní rok částka 25.000 Kč.
Výše příspěvků:
Český červený kříž – 22.000 Kč;
Český zahrádkářský svaz – 12.000 Kč;
T. J. Sokol – 32.000 Kč;
Sbor dobrovolných hasičů – 29.000 Kč.
Zástupci spolků si nejdéle do 10. června vyzvednou na obecním úřadě smlouvy.
5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5.1. Ve dnech 16. 9. 2019 a 30. 3. 2020 provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2019. Konečné přezkoumání bylo
poprvé provedeno dálkovým způsobem. 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 2019 byl schválen bez výhrad.

5.2. Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky Obce Libňatov za rok 2019
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.
5.3. Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola za rok 2019 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.
5.4. Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 1/2020. Toto opatření
schválil dle svých kompetencí starosta obce, p. Jaroslav Pich. V účetnictví bylo provedeno ke
dni 30. 4. 2020.
5.5. Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění rozpočtového opatření č. 2/2020. Změny budou
zaúčtovány v měsíci květnu.
6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
6.1. Probíhá oplocení vodovodu ve Svobodném.
6.2. Ing. Gebrtová obci připravila souhrnný projekt pro případné přepojení nemovitostí,
v lokalitách, které v současné době nemají možnost využívat obecní vodovod.
6.3. Místostarosta byl pověřený, aby zorganizoval aktualizaci stavu vodovodního řadu.
6.4. V květnu došlo k I. etapě výměn vodoměrů v Libňatově - v horní části (40 ks vodoměrů).
6.5. Dále se pracuje na zjišťování využitelnosti vodovodního zdroje Tomkova studna.
6.6. V srpnu a září proběhnou odečty vody.
7. RŮZNÉ
7.1. Žádost Vízmburk
Předseda spolku Vízmburk Jaroslav Balcar požádal obec o příspěvek na opravu státního hradu
Vízmburk. Zastupitelé navrhli a schválili příspěvek ve výši 10.000 Kč.
7.2. Dotace Zaměstnanost
Obec obdržela dotaci v programu „Zaměstnanost“, který vypsala Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory. Tato dotace nám zajišťuje finanční prostředky pro pracovníka,
který je hendikepovaný na trhu práce.
7.3. Dotace prodejna
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dotaci na provoz prodejny potravin
v Libňatově. Obec a provozovatel obdrží 50 tisíc korun, které pomohou obchodníkovi pokrýt
náklady na elektřinu a na vytápění.
7.4. Dotace mateřská škola
Obec obdržela od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 1.113.000 korun na přestavbu
mateřské školy v Libňatově.
Obec má podanou žádost o dotaci na modernizaci mateřské školy dále také na ministerstvo
financí. Zde čekáme na vyjádření hodnotící komise, které by podle vrchního ministerského
rady mělo být známé zhruba na konci května.

7.5. Odpady
1. Přešli jsme na rytmus 1x za 3 týdny u vývozů popelnic na komunální odpad – potrvá až do
konce září
2. Odložený svoz nebezpečného odpadu proběhne 13. června.
7.6. Termín voleb
Byly vyhlášené termíny podzimních voleb:
2. a 3 října – Královéhradecký kraj a Senát
9. a 10. října – 2. kolo Senát.
7.7. Odstranění větví z komunikací
Starosta poprosil občany o to, aby odstranili větve a keře, které zasahují do obecních
komunikací. Pokud nedojde během letních prázdnin k úpravě porostů, upraví je na náklady
obce zaměstnanci bez ohledu na druh stromu či jiného porostu.
7.8. Obec prošla auditem
Přezkoumání hospodaření obce proběhlo premiérově se vzdáleným přístupem. Kontrola
potvrdila správné hospodaření obce.
7.9. Letní kino
Termín letního kina je sobota 22. srpna.
7.10. Žádost o příspěvek Linka bezpečí
Provozovatelé Linky bezpečí se na nás obrátili s žádostí o příspěvek na činnost. Zastupitelé
tuto linku nepodpoří.
7.11. MaS KJH
Místní akční skupina Království Jestřebí hory, které je Libňatov členem, bude procházet tzv.
standardizací před novým programovým obdobím mezi léty 2021 – 2027. Abychom mohli
využívat prostředky této organizace, vyzval nás její ředitel Jan Balcar, abychom schválili
příslušnost k regionu a k MAS KJH.
7.12. Poplatky
V důsledku situace nouzového stavu byla splatnost veškerých poplatků v obci Libňatov
posunuta do termínu konec června.
7.13. Poděkování – starosta obce, pan Jaroslav Pich poděkoval:
- Všem, kdo se aktivně podíleli na organizaci masopustu a zároveň všem, kdo akci
podpořil svou účastí.
- Hasičům za spolupráci při čištění požární nádrže a při sběru šrotu.
- Firmě Zelinkových za opravu děr na silnici do Svobodného.
- Rodinám Balcarových a Vašatových za úklid lesů a prostranství ve Svobodném.
Poděkoval také všem ostatním občanům, kteří se starají o veřejná prostranství
v Libňatově.
- Firmě Elmos za ochotné zapůjčení elektrocentrály a Michalu Zvarovi za ochotné její
zprostředkování při déletrvajícím výpadku proudu v Libňatově.
- Všem občanům a také zaměstnankyním mateřské školy, kteří v době nejhlubší
koronavirové krize pomáhali s šitím, distribucí či jakkoliv jinak se zajišťováním
roušek, dezinfekce a jiného materiálu, zároveň také všem, kteří svou pomoc nabízeli.

-

-

Informoval o tom, že mateřská škola dodávala roušky v podstatě do celého kraje,
zaslala je na Úřad vlády České republiky, dodávala je pro charitu i na další místa.
Naše obec se stala také partnerem Nemocnice Trutnov, starosta zajišťoval zásobování
lékařskými potřebami a přístroji, které jsou určené na zjišťování přítomnosti viru
Covid 19 (Brno a Hradec Králové).
Obec Libňatov pomohla nájemkyni kadeřnictví i pohostinství odpuštěním nájmů za
měsíce, kdy byl jejich provoz přerušený.

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne
v úterý 30. června od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 19. května 2020 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Změnu úředních hodin na Obecním úřadě v Libňatově.
3. Průběh veřejné zakázky Veřejná Wi-fi síť Libňatov.
4. Situaci týkající se projektové přípravy parkování a chodníku u obecního úřadu.
5. Průběh veřejné zakázky Rekonstrukce MŠ Libňatov.
6. Podání žádosti s názvem Alej ke Svobodnému na výsadbu zeleně.
7. Průběh veřejné zakázky Mostek č. M – 02 – Projektová dokumentace, a také jednání
starosty o způsobech možného zajištění financování akce.
8. Podání žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov do Výzvy č. 02_20_080
pro Šablony III – MMR v prioritní ose 3.
9. Opravu komunikace na Bavlňáku a vybudování točny na jejím konci.
10. Aktuální vodohospodářské informace týkající se mj. vodojemu Svobodné, výměn
vodoměrů a dalších aktualit.
11. Průběh žádosti do programu Zaměstnanost, který vypsala Místní akční skupina Království
– Jestřebí hory.
12. Výzvu k úpravě porostů zasahujících do veřejných komunikací.
13. Informace o proběhlé kontrole hospodaření obce, kterou provedly pracovnice Krajského
úřad Královéhradeckého kraje.
14. Rozhodnutí Obecního úřadu v Libňatově, že v souladu s §11, odst. 3 Zákona č. 565/1991
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebude uplatňovat sankce, uvedené v
Obecně závazné vyhlášce obce Libňatov 3/2019, o místních poplatcích, na splatnost poplatků
ze psů a poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2020 Toto opatření souvisí s vyhlášením
nouzového stavu na území České republiky.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 11/104/2020 Vypsání výzvy k podání nabídek na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava komunikace do Svobodného – I. etapa. Realizace veřejné zakázky proběhne
do 31. 5. 2021 /9 ANO/.
ZO 11/105/2020 Kupní smlouvu o koupi a prodeji nemovité věci s Jaroslavem Kasperem,
jejímž obsahem je odkoupení pozemku parcelní číslo stavby 105, pozemku parcelní číslo 115
a pozemku parcelní číslo 117 za souhrnnou cenu 190.000 Kč /6 ANO, 2 proti, 1 se zdržel/.
ZO 11/106/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na dílo „Rekonstrukce tenisového
kurtu – II. etapa“ /9 ANO/.
ZO 11/107/2020 Cenovou nabídku Evy Žižkové na vypracování projektové dokumentace na
změnu vytápění kulturního domu v Libňatově /9 ANO/ .
ZO 11/108/2020 Závěrečný účet obce Libňatov za rok 2019, s vyslovením souhlasu
s celoročním hospodařením, bez výhrad /9 ANO/.

ZO 11/109/2020 Účetní závěrku obce Libňatov za rok 2019 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 11/110/2020 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok
2019 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 11/111/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 /9 ANO/.
ZO 11/112/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 /9 ANO/.
ZO 11/113/2020 Poskytnutí příspěvků na činnost místních spolků takto:
Český červený kříž – 22.000 Kč
Český zahrádkářský svaz – 12.000 Kč
T. J. Sokol – 32.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů – 29.000 Kč /9 ANO/.
ZO 11/114/2020. Příspěvek Sdružení pro Vízmburk ve výši 10 000,- Kč /6 ANO, 2 proti, 1 se
zdržel/.
ZO 11/115/2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20RRD10-0031 na projekt Udržení prodejny potravin v Libňatově II. a přijímá neinvestiční
dotaci ve výši 50.000,00 Kč /9 ANO/ .
ZO 11/116/2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20POVU1-0101 na projekt Modernizace Mateřské školy Libňatov a přijímá investiční dotaci
ve výši 1.113.000,00 Kč /9 ANO/.
ZO 11/117/2020 Správní území obce je součástí regionu Místní akční skupiny Království –
Jestřebí hory, o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory,
o.p.s. na období 2021 – 2027 /8 ANO, 1 se zdržel/ .
ZO 11/118/2020 Vypsání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce MŠ Libňatov –
Dokončení fasády /9 ANO/.
Zastupitelstvo obce Libňatov neschvaluje:
ZO 11/119/2020 Žádost Linky bezpečí /9 ANO/.

Schůze byla ukončena v 21.10 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

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

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Nováková .......................................

Aleš Kosina ........................................

