Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 22. června 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

Omluven:

Antoš Roman

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Dotace a veřejné zakázky
4. Finanční záležitosti
5. Územní plán
6. Schválení mimořádné odměny člena zastupitelstva
7. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Adam Zelinka
Tomáš Vašata

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Lenka Nováková
Aleš Kosina

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

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. Prodej pozemku
Na posledním zasedání byl chválen záměr prodeje pozemkových parcel 4/3, 4/4 a 1027/2 na
popud zájemce o bydlení v Libňatově. Ten nakonec od své žádosti ustoupil z důvodu změny
životní situace. Záměr prodeje zůstává aktuální.
2. Rekonstrukce mateřské školy
Ministerstvo financí akceptovalo vyúčtování dotace s tím, že obec dotační peníze investovala
v souladu se žádostí. Financování je tím ukončeno i z hlediska účetnictví.

3. Zimní údržba
Zastupitelstvo obce vyhotoví dokument s názvem Plán zimní údržby. V souladu se zákonem
zde budou jasně definované termíny údržby místních komunikací, včetně způsobu jejich
ošetřování.
4. Prodloužení vodovodního řadu – Tříprdovská ulice
Vlastníci sousedních nemovitostí souhlasí s prodloužením obecního vodovodního řadu.
Realizace proběhne na podzim.
5. Altán – dolní konec obce
Na dolním konci obce byl vybudovaný nový altán, který mohou občané využívat.
6. Žádost o odkup pozemku
Obec obdržela žádost o odkup pozemků parcelní čísla 95/1 a 193/3 v katastrálním území
Libňatov. Zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků.
3) DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Smlouva stromy – Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí připravil dotační smlouvu k výsadbě stromů nad křižovatkou.
Zastupitelstvo obce smlouvu schválilo. Akce je již ukončená, příjem dle smlouvy bude
146.912 Kč, tedy 100 % nákladů.
2. Nepomucký dotace – Ministerstvo zemědělství
Obec obdržela dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. Celkem se jedná o 47.950 Kč,
které budeme čerpat z Ministerstva zemědělství. Nadále běží také sbírka na opravu sochy,
přičemž prostředky lze ukládat na transparentní účet obce.
3. Prodejna dotace – Královéhradecký kraj
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši 50.000 Kč na provoz prodejny od
Královéhradeckého kraje.
4. Vodovod dotace – Královéhradecký kraj
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši 824.000 Kč na investice a neinvestice
v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
5. Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec byla úspěšná se všemi čtyřmi žádostmi o dotace, které podala na Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky. Níže uvedené akce budou realizované během let 2021 a 2022.
5.1. Oprava komunikací
Zastupitelstvo vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava komunikací
Libňatov. Díky dotační podpoře budou opraveny komunikace na Bavlňáku (k čp. 197
a k čp. 246), dále k novostavbě nad obecním úřadem a ve Svobodném.
Termín byl stanoven na maximální termín listopad 2021 vzhledem k tomu, že
v příštím roce by měla odstartovat oprava hlavní komunikace v Libňatově, kterou
plánuje Královéhradecký kraj.

5.2. Kulturní dům
Zastupitelstvo vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Kulturní dům
Libňatov. Zde bude vyměněn zdroj vytápění, dojde k výměně elektroinstalace a také
dalším stavebním úpravám.
Termín realizace bude říjen 2021 až únor 2022
5.3. Hřiště pošta
Starosta obce informoval o zrušení původní zakázky na akci, která se týkala
vybudování I. etapy veřejného sportoviště na prostranství u pošty. Díky dotaci obec
zrealizuje investici v celém rozsahu, zastupitelstvo proto vypsalo veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci Dětské a sportovní hřiště Libňatov.
Termín realizace je červenec – září 2021.
5.4. Mostek u Bejrových
Obec uspěla také se žádostí o dotaci na přestavbu mostku u domu Bejrových. Tato
zakázka je koordinována s Královéhradeckým krajem a proběhne v roce 2022.
6. Byty na úřadě
Obec odstartuje zakázku na přestavbu bytů na obecním úřadě. Tato zakázka již je vysoutěžená.
Obec získala dotace ve výši cca 4.500.000 Kč od Ministerstva financí. Byty budou dostupné
od jara 2021.

4) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. Aktuální stavy bankovních účtů (k 21.06.2021)
KB:
3.273.366 Kč
ČNB:
2.372.800 Kč
CELKEM:
5.646.166 Kč
2. Rozpočtové opatření 4/2021
Starosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření, které bude zaúčtované
v měsíci červnu.
3. Svazek obcí Jestřebí hory
Po čase proběhlo v červnu jednání Svazku obcí Jestřebí hory.
Na jednání byl schválen Závěrečný účet SOJH za rok 2020.
Na letošní rok vypíše SOJH dotace pro zájmové spolky, tudíž lze žádat o peníze na pořádání
akcí tak jako v minulých letech.

5) ÚZEMNÍ PLÁN
Do poloviny června bylo možné podávat podněty ke změně územního plánu. Ozvali se
předpokládaní žadatelé, nyní budou podklady předány zhotoviteli změny územního plánu.

6) SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ČLENA ZASTUPITELSTVA
Předseda finančního výboru, Aleš Kosina, navrhl na základě Zákona 128/2000 o obcích, §76
mimořádnou odměnu starostovi obce za mimořádné pracovní nasazení a aktivitu ve
vypracování veškerých žádostí o dotace. Vyplacena bude za měsíc červen ve výši jedné
měsíční odměny.
7) RŮZNÉ
1. Česká pošta – Pošta Partner
Česká pošta bude transformovat pobočku v Libňatově na tzv. Poštu Partner. V současné době
probíhají jednání o detailech spolupráce.
2. Eko-Kom
Starosta informoval o celkovém množství vytříděného odpadu za rok 2020.
3. Tomkova studna
Podařilo se zajistit projektanta na vodohospodářskou stavbu, která se týká přepojení vody
z vodního zdroje Tomkova studna na systém obecního vodovodu. Zastupitelstvo obce
schválilo zadání vypracování projektové dokumentace Ivo Antonovi za částku ve výši 85.000
Kč.
4. Přeložka sloupu u obecního úřadu
V souvislosti s plánovanou opravou mostu u kovárny a v souvislosti s akcí obce, kdy chceme
přebudovat parkoviště u úřadu musí dojít k přeložce sloupu v majetku ČEZ. Ten je v současné
době v blízkosti silnice, nyní by se měl přesunout do zahrady, která přiléhá k obecnímu úřadu.
5. Regenerace brownfields – Sýpka Libňatov
V červnu se uskutečnila schůzka v Libňatově se zástupci společnosti CZECH INVEST a
z Krajského úřadu a Karlem Jansou, ředitelem Zemědělské společnosti Havlovice, kde se
řešilo případné možné využití bývalé sýpky, která je v majetku ZS a která stojí na
soukromých pozemcích.
6. Stromy – záměr výsadby na Bavlňáku
S panem Jiřím Semerákem byla připravena žádost o dotaci na výsadbu stromů na Bavlňáku.
Jde o záměr vedení aleje od rybníčka ke kaštanové aleji po soukromých pozemcích.
7. Starosta obce poděkoval:
- Členům SDH Libňatov za vyčištění koupaliště a za zajištění obsluhy na letním kině.
- Členům T. J. Sokol Libňatov za uspořádání dětského dne.
- Členům ČZS Libňatov za vyplevání parku u prodejny.
- Spolkům a spolkové komisi za první setkání po pandemii. Zároveň vyzval k další schůzce,
na které bude třeba především zkoordinovat provoz KD.
- Petru Bejrovi mladšímu za stavební úpravy na koupališti.
- Janu Bejrovi staršímu a Janu Bejrovi mladšímu ze Svobodného, kteří opravili plakátovací
plochu ve Svobodném.
8. Nový stolní počítač pro účetní

Vzhledem k zastaralosti stolního počítače na OÚ, byl zakoupen nový, který je již v provozu.
9. Dotazník pro aktualizace programu rozvoje obce
Do 30. června se občané mohou vyjádřit prostřednictvím dotazníku k dalšímu směřování obce.
Dotazník je k vyzvednutí na obecním úřadě, případně je možné ho zaslat elektronicky.
10. Třídička odpadů u koupaliště
Starosta obce informoval, že firma Kenvi odstoupila od smlouvy, v rámci které měla být u
koupaliště umístěná třídička stavebních odpadů.

Josef Vlček:
- Požádal o úpravu terénu okolo hydrantu na dolním konci
Jan Balcar:
- Pozval na olympiádu pro starší a dříve narozené, která se koná 2. září v Havlovicích
- Navrhl zamyšlení nad provozním systémem v novém altánu
Jaroslav Tomeš:
- Upozornil na chybějící zábradlí na soukromém mostku, přes který se přistupuje
k novém altánu na dolním konci obce

Příští veřejná zasedání se budou konat:
- v pátek 9. července 2021 na obecním úřadě
- ve středu 4. srpna 2021 na obecním úřadě
- v úterý 7. září v kulturním domě

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 22. června 2021 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Schválení Závěrečného vyhodnocení akce, týkající se vyúčtování dotace Ministerstva
financí na rekonstrukci Mateřské školy.
3. Průběh přípravy prodloužení vodovodního řadu v Tříprdovské ulici.
4. Realizaci altánu na dolním konci obce.
5. Přijetí dotace z programu Ministerstva zemědělství na akci Exteriérová socha sv. Jana
Nepomuckého v obci Libňatov.
6. Informaci o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci mostku č. M02 a o průběhu veřejné zakázky, která bude realizována ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem.
7. Přijetí dotace z Ministerstva financí na vybudování dvou bytových jednotek v budově
obecního úřadu.
8. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2020, kterého je obec členem
a který SOJH schválil.
9. Průběh příprav na změnu územního plánu.
10. Záměr České pošty transformovat pobočku na tzv. Poštu Partner.
11. Záměr přeložky sloupu s elektrickým vedením do prostoru zahrady u obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 19/210/2021 Záměr prodeje pozemkových parcel čísla 95/1 a 193/3 v katastrálním území
Libňatov /8 ANO/.
ZO 19/211/2021 Smlouvu číslo 1190900243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky. Podpora se týká akce Výsadba stromořadí Libňatov /8
ANO/.
ZO 19/212/2021 Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na akci Udržení provozu prodejny
v Libňatově /8 ANO/.
ZO 19/213/2021 Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na akci Veřejný vodovod
Libňatov /8 ANO/.
ZO 19/214/2021 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce
komunikací Libňatov /8 ANO/.
ZO 19/215/2021 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Kulturní dům Libňatov /8
ANO/.

ZO 19/216/2021 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Dětské a sportovní hřiště
Libňatov /8 ANO/.
ZO 19/217/2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 /8 ANO/.
ZO 19/218/2021 Vypracování projektové dokumentace na vybudování obslužné čerpací
stanice u vodního zdroje Tomkova studna /8 ANO/.
ZO 19/219/2021 Vyplacení mimořádné odměny starostovi obce za mimořádné pracovní
nasazení a aktivitu ve vypracování veškerých žádostí o dotace. Vyplacena bude za měsíc
červen ve výši jedné měsíční odměny. /7 ANO, 1 se zdržel/.
Schůze byla ukončena ve 21.30 hodin

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

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

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

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

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

