Zápis
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 30. června 2020 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.

Přítomni:

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

Omluven:

Antoš Roman

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Mateřská škola
4. Rozpočtové opatření 3/2020
5. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Lenka Nováková
Marie Kuldová

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Hejna
Tomáš Vašata

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.
Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Mateřská škola
4. Rozpočtové opatření 3/2020
5. Různé.

ad 1) Starosta obce, pan Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti za období od minulého
zasedání zastupitelstva obce, tj. od 19. května.

ad 2) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2. 1. Žádosti o odkup pozemků
Barbora Procházková zaslala žádost o odkup části obecního pozemku 300/2 na Bavlňáku. Na
tomto pozemku již více než 10 let hospodaří, protože sousedí s chalupou, kterou využívá její
rodina. V současné době pozemek prochází úpravou druhu využití – původně šlo o les, na
odboru životního prostředí v Trutnově nám tento pozemek nyní převádí na trvalý travní
porost.
Zároveň starosta obce, pan Jaroslav Pich a Lenka Teichmanová požádali také o odkup části
p.p.č. 299 (naproti jejich domu) pro budoucí využití na parkování.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že tyto obecní pozemky, respektive jejich části, nabídne
veřejnosti k odkupu.
Z důvodu střetu zájmu se v obou případech starosta obce zdržel hlasování.
2. 2. Cesta zvonice
Starosta obce představil návrh cesty ke zvonici od firmy Stako ČK, která připravuje
projektovou dokumentaci.
2. 3. Vodojem Svobodné
1. Bylo dokončeno oplocení vodojemu Svobodné.
2. Probíhá výškové zaměření vodojemů ve Svobodném a na Bavlňáku.
2. 4. Věcné břemeno
ČEZ požádal o schválení věcného břemena. Potřebuje protlačit pod komunikací u čp. 130
přívod elektřiny pro manžele Zítkovi, kteří v místě plánují stavbu rodinného domu.
2. 5. Převod pozemků u čp. 5
Převod pozemků, které obec kupuje od pana Kaspera je hotový. Nyní běží zákonná lhůta,
během níž bude majitel převeden v katastru nemovitostí. Dalším krokem nyní bude demolice
budovy, obec má již k dispozici dvě cenové nabídky, které však cenou přesahují představy.
2. 6. Parkování u obecního úřadu
Naplno se rozběhlo projektování parkování u obecního úřadu. Zde spolupracujeme s kanceláří
DiK Janák. Projekt by měl být v letošním roce hotový.
2. 7. Pozemky pošta
1. Během července proběhne ve spolupráci s bratry Zelinkovými úprava zaváženého pozemku
u pošty a pozemků, které budou určené k prodeji na stavební parcely.
2. Záměr rozdělení pozemků nyní bude putovat na stavební úřad.
3. Zhruba na podzim bychom přistoupili k prodeji parcel.
4. Byla podána žádost na ČEZ o napojení pozemků k energetické síti.
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“.
ČEZ žádá za vybudování přípojek 37.500 Kč.

ad 3) MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBŇATOV
Obec uspěla se dvěma dotačními žádostmi na přestavbu mateřské školy – od
Královéhradeckého kraje (1.113.000 Kč) a od Ministerstva financí České republiky
(2.494.185 Kč).
Díky zajištění vícezdrojového financování obec přistoupila k rozšíření zakázky a dojde také
k zateplení zbytku budovy. K tomuto byla vypsána veřejná zakázka. Napřímo byly osloveny 3
firmy. Firma HAS Stavby s.r.o. ze Svobody nad Úpou se omluvila pro nedostatečnou
kapacitu.
Výsledky veřejné zakázky:
1. Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice
Nabídková cena:
471.621,84 Kč
570.662,43 Kč vč. DPH
2. Pravesta s.r.o., Pod Brankou 2098, Náchod 547 01
Nabídková cena:
481.589,46 Kč
582.723,25 Kč vč. DPH
Dále zastupitelé schválili dodatek k původní smlouvě. Dodatek souvisí s navýšením objemu
prací oproti původnímu rozpočtu (navýšení objemu stavebních prací, oprava změna profilu
schodů, úprava schodů a další práce).
22. srpna by mělo před pořádáním letního kina proběhnout slavnostní otevření mateřské
školy.
Mateřská škola obdrží dotaci z programu MŠMT z Operačího programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání ve výši 263 196,- Kč.
ad 4) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2020
Rozpočet obce bude navýšen o přijaté dotace. Změny budou provedeny k 30. 6. 2020.
ad 5) RŮZNÉ
5. 1. Eko-Kom.
Společnost Eko-Kom nám zaslala roční výkaz za množství tříděného odpadu. Vyplývá
z něho, že jsme vloni vytřídili více než 20 tun odpadu, za což jsme od společnosti získali 68
tisíc korun.
5. 2. Knihobudka
U prodejny potravin v bývalé telefonní ústředně vznikla knihobudka. Během léta budou
zhotoveny polepy.
5. 3. Kompostéry
Proběhla kontrola kompostérů a využívání kompostérů.
5. 4. Olympiáda pro starší a dříve narozené
3. září proběhne v Havlovicích olympiáda seniorů. Pokud bude zájem, je možné zajistit
zastavení autobusu, který seniory sváží z okolí.

5. 5. Kontejnery na tříděný odpad
Od společnosti Eko-Kom jsme obdrželi další dva kontejnery na separovaný odpad – kov +
plast.
5. 6. Tenisový kurt je již možné využívat bez omezení, je tu voda i elektřina.
5. 7. SÚS KHK osadila svodidla na křižovatku v Libňatově, což přispěje k bezpečnosti v obci.
5. 8. Proběhla oprava schodů ke kulturnímu domu.
5. 9. Na třech místech v obci byly vyfrézovány shnilé pařezy.
5. 10. Proběhl svoz nebezpečných odpadů
5. 11. Komunikace Libňatov – Maršov
- probíhají jednání se SÚS Královéhradeckého kraje a hledají se možnosti státního
financování stavby nového mostku v Libňatově
- začalo jednání s dotčenými majiteli, jichž se budou týkat zábory
5. 12. Poděkování – starosta obce poděkoval
- všem, kdo se zúčastnil setkání spolkové komise
- hasičům za revizi hydrantů
- zahrádkářům za osázení záhonku u prodejny potravin

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne
v úterý 8. září od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 30. června 2020 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Průběh projektové přípravy na cestu ke zvonici.
3. Informace týkající se průběhu nákupu nemovitostí okolo čp. 5.
4. Průběh projektové přípravy na akci parkování u obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 12/120/2020 Prodej části p.p.č. 300/2. Výměra prodávaného pozemku bude stanovena po
geodetickém zaměření a opětovně odsouhlasena zastupitelstvem obce /7 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 12/121/2020 Prodej části p.p.č. 299. Výměra prodávaného pozemku bude stanovena po
geodetickém zaměření a opětovně odsouhlasena zastupitelstvem obce /7 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 12/122/2020 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2020527/SoSB VB/2 Libňatov, knn pro p.č. 149/8.
ZO 12/123/2020 Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBS01_4121666412 /8
ANO/.
ZO 12/124/2020 Výsledek zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce MŠ Libňatov –
Dokončení fasády s vítěznou firmou INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká
Jesenice /8 ANO/.
ZO 12/125/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 na investiční akci Rekonstrukce
MŠ Libňatov ze dne 28.01.2020 /8 ANO/.
ZO 12/126/2020 Rozpočtové opatření 3/2020 /8 ANO/.
ZO 12/127/2020 Přijetí průtokové dotace pro MŠ Libňatov z programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR „Šablony III – Zvýšení kvality výuky v MŠ Libňatov“ ve výši
263.196,- Kč /8 ANO/.
Schůze byla ukončena v 20.00 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

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

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

Ověřovatelé zápisu: Aleš Hejna .......................................

Tomáš Vašata ........................................

