Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 18. května 2021 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 byl přítomen od bodu č. 3.

Omluven:

Antoš Roman, Zelinka Adam

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Finanční záležitosti: Závěrečný účet obce za rok 2020
Účetní závěrka obce za rok 2020
Účetní závěrka MŠ za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 3/2021
4. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Lenka Nováková
Aleš Kosina

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Hejna
Marie Kuldová

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí u paní Šévlové. Pokud k němu
během jednání nebudou připomínky, bude považován za schválený.
Zasedání bylo řádně a včas svoláno a konalo se za přísných hygienických podmínek.
Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a
tím je zastupitelstvo schopno se usnášet.
1) ZPRÁVA STAROSTY
Starosta obce seznámil přítomné se svou činností od minulého zasedání.
2) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Parcely Bavlňák
Na Bavlňáku byly rozděleny obecní parcely, podle návrhů, které zastupitelstvo obce schválilo
už v předchozích měsících. Toto rozdělení bylo zpracováno na základě zájmu veřejnosti.

1)
2)

Nově zřízená parcela č. 300/3 (velikost 140 m2)
Nově zřízená parcela č. 299/2 (velikost 98 m2)

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje těchto parcel.
2. Žádost o nákup pozemku
Na základě zájmu veřejnosti o nákup pozemků na horním konci Libňatova k účelu domovní
výstavby projednalo zastupitelstvo záměr prodeje parcel. Jedná se o parcely s parcelními čísly
1027/2 (445 m2), 4/3 (1120 m2) a 4/4 (646 m2). Celkem 2211 m2.
Zastupitelé schválili záměr prodeje těchto pozemků.

3. Pozemky Libor Falta
Zastupitelstvo před časem řešilo situaci u Libora Falty, kde je tragická nepřesnost v katastru
nemovitostí. Geodeti doměřili prostranství u jeho domu a navrhli řešení. Obec na toto
doměření přistoupila z důvodu připravované stavby mostku.
Obdobná situace je na více místech v Libňatově. Další postup je třeba řešit s katastrálním
pracovištěm v Trutnově.
4. Hřiště pošta
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele investiční akce s názvem Dětské a sportovní
hřiště Libňatov – I. etapa. Dodavatele budeme na základě výsledků veřejné soutěže
schvalovat v červnu, během prázdnin by měly nejzásadnější akce proběhnout.
5. Novostavba v Tříprdovské ulici
Manželům Zítkovým byla pro potřeby dopravy materiálu k plánované stavbě udělena výjimka
ze zátěže na mostek na 3 prdy.
Zároveň byla objednána hlavní mostní prohlídka u pana Jaroslava Kašpara, která by měla
proběhnout pravděpodobně během června.
6. Hasičská zbrojnice
Projektant hasičské zbrojnice již dokončuje projektovou dokumentaci, v nejbližší době by už
měla odejít k posouzení stavebnímu úřadu. V minulém týdnu proběhla schůzka na úřadě
v Libňatově, kde byly projektantovi předány dílčí připomínky, které by měly být
zapracovány.
Termín plnění zakázky je v srpnu letošního roku. Poté začneme shánět finanční prostředky na
stavbu, která bude velmi nákladná.

3) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Aktuální stavy účtů obce (k 18.05.2021):
KB:
2.215.640 Kč
ČNB:
2.193.397 Kč
Celkem:
4.409.037 Kč

1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Ve dnech 7. 9. 2020 a 9. 3. 2021 provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje kontrolu hospodaření obce za rok 2020. Konečné přezkoumání bylo opět 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 2020
byl schválen bez výhrad.
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky Obce Libňatov za rok 2020
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.
3. Schválení účetní závěrky mateřské školy za rok 2020
Účetní obce, pí. Šévlová, přednesla znění účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská
škola za rok 2020 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.
4. Rozpočtové opatření 3/2021
Účetní obce přednesla znění rozpočtového opatření č. 3/2021, které bude zaúčtováné v měsíci
květnu.

5. Dotace na provoz vodovodu
Obec obdržela dotaci od Královéhradeckého kraje. Dotace souvisí s plánovaným balíkem
opatření - oprav, ale i modernizací prvků na vodovodní síti. Obec od kraje obdržela celkem
824 tisíc korun.
Mezi podpořené investice patří:
- prodloužení hlavního řadu v tříprdovské ulici
- přeložka vodovodu související s rekonstrukcí mostku (2022)
- výměna šoupat
- výměna potrubí ve Svobodném
- vybudování armaturní šachty ve Svobodném
- osazení dálkově odečitatelných vodoměrů
Všechny investice jsou plánované kvůli minimalizování ztrát na vodovodní síti a kvůli
zajištění potřebné dodávky pitné vody do domácností. Protože ještě nepřišlo oficiální
vyrozumění, zastupitelstvo dotaci oficiálně přijme pravděpodobně na příštím jednání.

6. Dotace na provoz prodejny
Od Královéhradeckého kraje bychom už potřetí v řadě měli obdržet prostředky také na provoz
prodejny v Libňatově. Mělo by se jednat o 50 tisíc, které pokryjí obchodníkovi náklady na
elektřinu.
Protože ještě nepřišlo oficiální vyrozumění, zastupitelstvo dotaci oficiálně přijme
pravděpodobně na příštím jednání.
4) RŮZNÉ
1. Spolky – příspěvky na činnost
Všechny čtyři zapsané spolky v Libňatově požádali o příspěvek na činnost. Vzhledem
k současné situaci je plánování akcí pro všechny velmi složité. Z minulého roku se přesouvají
prostředky, které nebyly vyčerpané.
Pro přehled:
Spolek
SDH
T. J. Sokol
ČČK
ČZS

Přesun financí z roku 2020 (nevyčerpáno)
0 Kč
13.986 Kč
13.751 Kč
8.577 Kč

Žádost na 2021
20.000 Kč
16.500 Kč
18.500 Kč
10.850 Kč

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení finančních prostředků pro všechny spolky v plné
výši dle žádostí na rok 2021.
2. Zastávky autobus – křižovatka
SÚS měnila značky autobusových zastávek. Při této příležitosti se znovu otevřela otázka
autobusových zastávek v Libňatově na křižovatce, a to zejména kvůli směru jízdy Hořičky –
Maršov u Úpice (a naopak). Tady totiž chybí výstupní a nástupní zastávky u prodejny.
Zastupitelstvo po diskusi s veřejností rozhodlo o tom, že by zastávka mohla být zřízena u
betonové zdi na křižovatce, a v protisměru naproti hasičské zbrojnici.
3. Vodní hospodářství
3.1. Odstávka
Ve středu 19. května bude odstávka vody ve veřejném vodovodu v Libňatově. Bude se čistit
vodojem a dojde k výměně centrálního vodoměru.
3.2. Detektor
Obec zakoupila detektor kovu, který bude využívaný k dohledávání a mapování domovních
uzávěrů. Mapováním těchto uzávěrů je pověřen místostarosta.
Starosta obce požádal majitele nemovitostí, a tedy i vodovodních přípojek, aby o tyto
přípojky náležitě dbali.
3.3. Září
V září proběhne v tříprdovské ulici prodloužení obecního vodovodního řadu tak, aby měli
všichni obyvatelé možnost napojení na obecní vodovod.
Dále ve stejném měsíci proběhne výměna železného potrubí ve Svobodném, kde by mělo
dojít také k vybudování nové šachty s ovládacími prvky vodojemu.

4. Socha sv. Jana Nepomuckého - aktuální informace
Sbírka na opravu sochy velmi úspěšně běží. Je již vybraná více než polovina potřebných
rozpočtových peněz. Starosta obce poděkoval všem, kdo již do sbírky přispěli.
Starosta dále informoval o tom, že obec pravděpodobně obdrží na opravu sochy také dotaci od
ministerstva zemědělství.
5. Obrazy Pokorný
Rodina Pokorných obci bezplatně zapůjčila obrazy malíře Viléma Pokorného. Vystavené jsou
v kanceláři obecního úřadu, kde je možné si je prohlédnout.
6. Sokol poděkování
Starosta obce poděkoval členům T. J. Sokol Libňatov, kteří zorganizovali úklid obce spojený
s tzv. Dnem země.
7. Změna v systému svozu odpadů
V letních měsících bude prováděn svoz komunálního odpadu ve třítýdenních intervalech.
8. Úpice – rekonstrukce vozovky
Na OÚ i internetové úřední desce je k nahlédnutí veřejná vyhláška o objízdných trasách.
Starosta informoval občany o dopravních komplikacích, které nastanou v letošním roce
v Úpici v souvislosti s rekonstrukcí vozovky.
9. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky
Spolek NaŽďár z Hajnice požádal o příspěvek do veřejné sbírky na opravu střechy kostela.
Zastupitelé po projednání tento příspěvek zamítli.

11. Program rozvoje vesnice
Starosta s Karlem Turkem připravili úvodní dotazník pro tvorbu aktualizace dokumentu
Program rozvoje vesnice, který byl projednán již na minulém zasedání. Dotazník bude
v nejbližších dnech distribuovaný do schránek, bude dostupný i online.
Prosíme občany o to, aby mu věnovali 15 minut ze svého času. Bude se jednat o zajímavé
podněty pro současné, ale i budoucí zastupitele.
12. Prořez stromků na potoce
Zaměstnanci obce provedli úpravu živého plotu na potoce na dolním konci Libňatova.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 22. června 2021 od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 18. května 2021 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Geodetické práce u čp. 138.
3. Průběh veřejné zakázky na akci Dětské a sportovní hřiště Libňatov – I. etapa.
4. Dočasné povolení užívání mostu v lokalitě Na Zada.
5. Průběh veřejné zakázky Hasičská zbrojnice – Projektová dokumentace.
6. Schválení žádosti o dotaci na akci Libňatov – veřejný vodovod od Královéhradeckého
kraje.
7. Schválení žádosti o dotaci na akci Udržení provozu prodejny v Libňatově III. od
Královéhradeckého kraje.
8. Návrhy úpravy autobusových zastávek v Libňatově.
9. Průběh připravovaných akcí v oblasti vodního hospodářství.
10. Průběh veřejné sbírky na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého.
11. Průběh přípravy aktualizace dokumentu Program rozvoje vesnice.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 18/201/2021 Záměr prodeje pozemkové parcely číslo 300/3 v katastrálním území
Libňatov ( 6 ANO).
ZO 18/202/2021 Záměr prodeje pozemkové parcely číslo 299/2 v katastrálním území
Libňatov (5 ANO, 1 se zdržel).
ZO 18/203/2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 1027/2, 4/3 a 4/4 v katastrálním území
Libňatov (6 ANO).
Při dalším jednání již byl přítomen zastupitel Tomáš Vašata, který byl kvůli pracovním
povinnostem z úvodu veřejného zasedání omluvený.
ZO 18/204/2021 Závěrečný účet obce Libňatov za rok 2020, s vyslovením souhlasu s
celoročním hospodařením, bez výhrad (7 ANO).
ZO 18/205/2021 Účetní závěrku obce Libňatov za rok 2020 v souladu se zákonem č.
563/1991 Sv., o účetnictví v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
(7 ANO).
ZO 18/206/2021 Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok
2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění (7 ANO).
ZO 18/207/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021(7 ANO) .
ZO 18/208/2021 Na základě žádostí z roku 2021 a na základě přesunu nedočerpaných
finančních prostředků z roku 2020 poskytnutí příspěvků na činnost místních spolků takto:
Spolek
SDH
T. J. Sokol
ČČK
ČZS

Přesun financí z roku 2020 (nevyčerpáno)
0 Kč
13.986 Kč
13.751 Kč
8.577 Kč

Žádost na 2021
20.000 Kč
16.500 Kč
18.500 Kč
10.850 Kč (7 ANO)

Zastupitelstvo obce Libňatov neschvaluje:
ZO 18/209/2021 Příspěvek spolku NaŽďár z Hajnice na opravu střechy kostela (7 ANO).
Schůze byla ukončena ve 20.16 hodin

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

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

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

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

Marie Kuldová ........................................

