Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 9. února 2021 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Přítomni:

Antoš Roman, Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Bc. Pich Jaroslav,
Vašata Tomáš, Zelinka Adam

Omluveni:

Mgr. Nováková Lenka, Souček Michal

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Silnice Libňatov – Maršov – aktuální informace
4. Finanční záležitosti
5. Odpadové hospodářství
6. Různé.

Návrhová komise na usnesení:

Marie Kuldová
Adam Zelinka

Ověřovatelé zápisu:

Roman Antoš
Tomáš Vašata

Zápisem pověřen:

Aleš Hejna

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.
ad 1) ZPRÁVA STAROSTY
Starosta obce Jaroslav Pich přednesl zprávu o své činnosti za období od minulého zasedání
zastupitelstva obce, tj. od 1. prosince 2020.
ad 2) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Prodej pozemků
Zastupitelé na minulém zasedání schválili záměr prodeje pozemkových parcel 19/1, 19/2,
19/3, 115, 117 a stavebního pozemku 105, který byl katastrálním úřadem po odstranění stavby
přejmenován na pozemkovou parcelu 1182. Tento záměr byl v zákonné lhůtě vyvěšen na
elektronické i fyzické úřední desce obce. Obec eviduje zájemce o odkup pěti z šesti
nabízených parcel, přičemž poslední zájemce nakonec na poslední chvíli ze soukromých
důvodů odstoupil.
Předseda finančního výboru Aleš Kosina sdělil, že se výbor na svém únorovém jednání
zabýval prodejem těchto parcel a doporučuje jejich odprodej.
Zastupitelé schválili prodeje pozemkových parcel (včetně prodejní ceny) těmto žadatelům:

1. Pozemková parcela číslo 19/2, k.ú. Libňatov, velikost 1257 m2: Petr Luštinec, bytem
Havlovice 280, a Michaela Rohanová, bytem Náměstí 561, Velké Poříčí, jako společní
žadatelé. Prodejní cena 340 Kč za 1 m2 v celkové hodnotě 427.380,- Kč.
2. Pozemková parcela číslo 19/1, k.ú. Libňatov, velikost 1428 m2: Jan Jiránek, bytem Pod
Městem 624, Úpice, a Michaela Vodehnalová, bytem Lhota 73, Červený Kostelec, jako
společní žadatelé. Prodejní cena 340 Kč za 1 m2 v celkové hodnotě 485.520,- Kč.
3. Soubor pozemkových parcel čísla 115, 117 a 1182, k.ú. Libňatov, velikost 3239 m2: Adam
Dušek, bytem Úpská 556, Trutnov, a Michaela Lánová, bytem Kožešnická 191, Trutnov.
Prodejní cena 210 Kč za 1 m2 v celkové hodnotě 680.190,- Kč.
4. Pozemková parcela číslo 19/3, k.ú. Libňatov, velikost 1111 m2, po odstoupení původního
žadatele zůstává k dispozici.
2. Směna pozemků
Zastupitelstvo obce má zájem o získání pozemkové parcely číslo 500/14, kterou vlastní Petr
Králík, Dana Králíková, Kateřina Králíková a Martina Nahle Králíková. Vlastníci navrhli
směnu za parcelu v majetku Obce Libňatov pozemkové číslo 502/3. Zastupitelé schválili
směnu pozemků, přičemž záměr směny pozemků byl schválen na předchozím veřejném
zasedání a byl v zákonné lhůtě vyvěšen na elektronické i fyzické desce obce, s podmínkou
doplatku ve výši 50 Kč za 1 m2 ze strany protistrany, čímž bude dorovnán rozdíl ve výměrách
obou parcel.
3. Cesta zvonice
Manželé Semerádovi vymazali zástavní právo na pozemky u zvonice, které obec odkoupila,
proto se bude pokračovat v projektové přípravě na vybudování přístupové cesty k této
libňatovské památce.
4. Výkup nevyužívaných soukromých pozemků
Zastupitelé opětovně projednali záměr výkupu nevyužívaných pozemků od Milana Horáka na
horním konci obce s parcelními čísly 4/3, 4/4 a 1027/2. Shodli se, že dotčené pozemky budou
odkoupeny za cenu 150 Kč/m2 s cílem revitalizace pozemků.
5. Hasičárna – upravení PD
Projekt na vybudování nové hasičské zbrojnice u mateřské školy prošel dílčí úpravou po
komunikaci části zastupitelstva a projektanta.
6. Jednání s pozemkovým úřadem
Starosta vedl jednání o získání pozemkových parcel čísla 242/2 a 242/3 do vlastnictví obce
s pozemkovým úřadem, který spravuje majetek státu. Zatím se nepodařilo najít cestu k získání
parcel, jednání budou pokračovat.
7. Smlouva Citron Group/ČEZ
Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce u
pozemkové parcely číslo 1067 v k.ú. Libňatov, která byla dotčena vybudování přípojky
elektřiny pro sousední parcelu.
8. Žádosti o dotaci
Zastupitelé schválili podání žádostí na opravu kulturního domu a na vybudování bytů
v budově obecního úřadu z dotačních fondů Ministerstva financí České republiky, jejichž
vypsání se očekává.
9. Smlouva o spolupráci s Královéhradecký krajem
Zastupitelé schválili Smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem a Smlouvu o právu
provést stavbu s Královéhradeckým krajem. Obě smlouvy se týkají souběhu a spolupráci při

rekonstrukci krajského mostku ev. č. 304-002 Libňatov (u bývalé kovárny), a úpravy vozovky
a opěrné zdi před budovou OÚ Libňatov, což je záměr obce Libňatov.
10. Přístřešek na spodní konec
Zastupitelé schválili pořízení altánu na hřiště na dolním konci Libňatova. Přístřešek pro
veřejnost by měl být vybudování v 1. polovině letošního roku.
11. Oprava sochy Nepomucký
Zastupitelé schválili opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, která je v současné době umístěna
na budovou obecního úřadu, od Otomara Malého z Horního Žďáru. Historická socha byla
z katastru obce odstraněna ve 20. letech 19. století a nalezena až po roce 2000.
Zároveň po zájmu ze strany veřejnosti schválili vypsání veřejné sbírky na tuto opravu a
zřízení transparentního účtu.
ad 3) SILNICE LIBŇATOV – MARŠOV – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Starosta obce informoval veřejnost o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce silnice III/3041
ve směru na Maršov u Úpice, kterou plánuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s obcí.
V současné době se čeká na vydání stavebního povolení a na vypsání výběrového řízení na
dodavatele. Práce nezačnou dříve než ve 2. polovině roku 2021.
Bod 4) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. Rozpočet
Starosta obce přednesl znění navrhovaného rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl v
podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na fyzické úřední desce a zároveň na elektronické
úřední desce s možností dálkového přístupu. Občané měli možnost se písemně vyjádřit.
Rozpočet je navrhován jako schodkový, schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů. K
návrhu nebyly podány žádné připomínky, ani požadavky na změny. Rozpočet byl
jednomyslně schválen: příjmy 8.052.400,- Kč, výdaje 8.951.920,- Kč, dofinancování z
vlastních zdrojů činí 899.520,- Kč. Zastupitelé stanovili závaznými ukazateli objem
paragrafů. Schválení rozpočtu doporučil finanční výbor.
2. Rozpočtový výhled 2022 – 2023
Starosta obce přednesl znění navrhovaného „Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2022 a 2023“. Dokument byl zveřejněn na fyzické i elektronické desce s možností dálkového
přístupu. Zastupitelé jej schválili. Schválení doporučil finanční výbor.
3. Rozpočet MŠ
Starosta obce přednesl znění rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola
Libňatov. Dokumenty byly včas zveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce s možností
dálkového přístupu. Zastupitelé návrh rozpočtu schválili.
4. Rozpočtový výhled MŠ 2022 – 2023
Starosta obce přednesl znění „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023“
příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov. Dokument byl včas zveřejněn na fyzické i
elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu. Zastupitelé jej schválili.

5. Vyúčtování spolky
Starosta obce informoval o provedené kontrole vyúčtování příspěvků pro spolky v Libňatově.
U tří ze čtyř spolků došlo k převedení části prostředků do roku 2021 z důvodu nevyčerpání
přidělené částky.
6. Rozpočtové opatření
Starosta informoval o schválení rozpočtového opatření č. 7/2020, které v rámci svých
kompetencí provedl v prosinci roku 2020.
ad 5) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Starosta obce informoval o aktuálních záležitostech v oblasti odpadového hospodářství a o
produkci odpadu v obci.

ad 6) RŮZNÉ
1. Spolek Chalupění, který se stará o provoz a údržbu zemědělského muzea v Radči u Úpice,
požádal o podporu na činnost. Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí příspěvku.
2. Městský úřad v Trutnově požádal obec o symbolický příspěvek pro Nadační fond při
Oblastní nemocnici Trutnov. Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč na
personální a materiální rozvoj nemocnice.
3. Zastupitelé obce projednali žádost spolku Lughta o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelé se letos na připojení ke kampani neshodli.
4. Starosta přiblížil snahu získat do obce stálý kontejner na elektroodpad, na což vzhledem
k velikosti bohužel v Libňatově nedosáhneme. Proto oznámil, že ve dnech 19. – 20. června
proběhne jednorázový svoz elektroodpadu.
5. Na obecním úřadě v Libňatově budou od dubna letošního roku vystavené další dva obrazy
libňatovského malíře Viléma Pokorného.
6. Starosta seznámil s aktuální situací týkající se záměru vybudování chodníku v nepřehledné
zatáčce v místě u bývalé kovárny.
7. Na jaro 2021 byla objednána údržba parku u prodejny od firmy, která realizovala zakázku.
8. Starosta obce vyvolal diskusi k zimní údržbě, přičemž vyzval občany k tomu, aby v případě
problémů upozornili na problematické cesty. Zároveň připomněl, jaké jsou podmínky
smlouvy s firmou, která se stará o údržbu komunikací, a vyzval občany především
k maximální možné obezřetnosti při pohybu na zasněžených, případně zamrzlých cestách.
Adam Zelinka upozornil na to, že by lidé neměli sníh z vlastních pozemků přesouvat na
komunikace, protože může dojít k nehodám.
9. Televize JS vytvořila dokument k rekonstrukci MŠ. Ke shlédnutí je na webových stránkách
Televize JS nebo na stránkách obce.
10. Po domluvě je možné si zaplatit zálohu na vodné na obecním úřadě, případně převodem
na účet. Toto je možné pouze do poloviny února. Kontrola stavu vodoměrů a odečet ze strany
obce bude probíhat opět v srpnu.

11. V posledním únorovém týdnu budou distribuovány do schránek domácností Libňatovské
noviny.
12. Obec uplatnila pojistku na majetkovou škodu, kdy na oplocení u tenisových kurtů spadl
strom.
13. Starosta informoval o pokračujících pracích na publikaci o obci Libňatov. Kniha by měla
být hotová v letošním roce.
14. Neznámý vandal zničil odpadkový koš na vyhlídce ve Svobodném. Obec nechá zhotovit
nový koš.
15. Starosta poděkoval členům finančního výboru za účast na únorovém jednání.
PŘÍSPĚVKY HOSTŮ
Zdeněk Vít
Starosta SDH Libňatov oznámil smutnou zprávu, že ve dne 9. února zemřel Jiří Orsák,
starosta krajského sdružení hasičů, bývalý starosta OSH Trutnov a nositel titulu Zasloužilý
hasič. Vzhledem k úmrtí významného spojence libňatovských hasičů byl na hasičské zbrojnici
vyvěšen černý prapor.

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne
v úterý 23. března 2021 od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 9. února 2021 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Vývoj situace týkající se přípravy přístupové cesty ke zvonici.
3. Úpravy v přípravě projektové dokumentace na budovu hasičské zbrojnice.
4. Jednání starosty s pozemkovým úřadem ohledně pozemkových parcel čísel 242/2 a 242/3.
5. Aktuální informace týkající se přípravy rekonstrukce hlavní komunikace III/3041.
6. Vyúčtování příspěvků na činnost pro spolky v Libňatově.
7. Rozpočtové opatření č. 7/2020, schválené starostou obce.
8. Aktuální informace týkající se odpadového hospodářství.
9. Situaci týkající se problematiky chodníku v lokalitě u bývalé kovárny.
10. Zprávu z jednání finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 15/162/2021 Prodej pozemkové parcely číslo 19/2 Petru Luštincovi, bytem Havlovice
280, a Michaele Rohanové, bytem Náměstí 561, Velké Poříčí, za cenu 340 Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vyšší, než je cena obvyklá z důvodů zohlednění prvotních
nákladů na výkup nevyužívaného pozemku a jeho následnou revitalizaci. /7 ANO/.
ZO 15/163/2021 Prodej pozemkové parcely číslo 19/1 Janu Jiránkovi, bytem Pod Městem
624, Úpice, a Michaele Vodehnalové, bytem Lhota 73, Červený Kostelec, za cenu 340 Kč za
1 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vyšší, než je cena obvyklá z důvodů zohlednění
prvotních nákladů na výkup nevyužívaného pozemku a jeho následnou revitalizaci. /7 ANO/.
ZO 15/164/2021 Prodej pozemkových parcel čísla 115, 117 a 1182 Adamu Duškovi, bytem
Úpská 556, Trutnov, a Michaele Lánové, bytem Kožešnická 191, Trutnov, za cenu 210 Kč za
1 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vyšší, než je cena obvyklá z důvodů zohlednění
prvotních nákladů na výkup nevyužívaného pozemku a jeho následnou revitalizaci. /7 ANO/.
ZO 15/165/2021 Směnu pozemku pozemkové číslo 502/3 o výměře 184 m2 ve vlastnictví
obce Libňatov za pozemek pozemkové číslo 500/14 o výměře 41 m2 ve vlastnictví Petra
Králíka (vlastnický podíl 3/10), Dany Králíkové (vlastnický podíl 1/2), Martiny Nahle
Králíkové (vlastnický podíl 1/10), všichni bytem Libňatov 190, a Kateřiny Králíkové
(vlastnický podíl 1/10), bytem Palackého 381, Horní Předměstí, Trutnov, s finančním
vyrovnáním ve výši 50 Kč/m2 ze strany protistrany. /7 ANO/.
ZO 15/166/2021 Kupní smlouvu s Milanem Horákem, jejímž obsahem je nákup pozemků
čísel 4/3, 4/4 a 1027/2 v katastrálním území Libňatov za souhrnnou cenu 331.650 Kč.
/7 ANO/.
ZO 15/167/2021 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122020527/SOVB/02 Libňatov, knn pro p.č. 149/8 s ČEZ Distribuce, a.s. /7 ANO/.
ZO 15/168/2021 Podání žádosti o dotaci do programu 29823 Podpora rozvoje a obnovy
obecní infrastruktury a občanské vybavenosti, který vypisuje Ministerstvo finanční ČR, na
akci Libňatov – Modernizace kulturního domu. /7 ANO/.
ZO 15/169/2021 Podání žádosti o dotaci do programu 29822 v podprogramu 298D2230
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, který vypisuje
Ministerstvo finanční ČR, na akci Libňatov – Bytové jednotky. /7 ANO/.
ZO 15/170/2021 Smlouvu o spolupráci Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., a Obce

Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov ve věci společného postupu zadavatelů při
společném postupu zadavatelů a ve věci úpravy práv a povinností smluvních stran při
zadávání veřejné zakázky na stavební práce Most ev.č. 304-002 Libňatov, jejímž obsahem je
záměr obce úprava parkovacích ploch u budovy obecního úřadu. /7 ANO/.
ZO 15/171/2021 Smlouvu o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem, zastoupeným
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., ve věci Most ev.č. 304-002 Libňatov. /7 ANO/.
ZO 15/172/2021 Realizaci altánu od společnosti Stylus Miroslaw Walica, ul. Sw. Jerzego 12,
43400 Cieszyn. /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 15/173/2021 Záměr opravy sochy sv. Jana Nepomuckého a zadání zakázky Otomaru
Malému z Horního Žďáru dle vypracované cenové nabídky. /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 15/174/2021 Vypsání veřejné sbírky na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého a pověřuje
starostu k zajištění potřebných úkonů, včetně zřízení transparentního účtu. /7 ANO/.
ZO 15/175/2021 Rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet je schodkový (příjmy 8.052.400,Kč), výdaje (8.951.920,- Kč). Schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů (899.520,- Kč).
Zastupitelé stanovují závaznými ukazateli objem paragrafů. /7 ANO/.
ZO 15/176/2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2023. /7 ANO/.
ZO 15/177/2021 Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov na rok 2021.
/7 ANO/.
ZO 15/178/2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola
Libňatov na roky 2022 – 2023. /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 15/179/2021 Příspěvek do Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov ve výši
1.000,- Kč. /6 ANO, 1 NE/.
Zastupitelstvo obce Libňatov neschvaluje:
ZO 15/179/2021 Příspěvek na činnost Spolku Chalupění, z.s., Batňovice 130, 542 37.
/7 ANO/.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin
Zapsal: Aleš Hejna ..................................

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

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

Ověřovatelé zápisu: Roman Antoš .......................................

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

