Zápis
ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 31. srpna 2021 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Přítomni:

Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková Lenka, Bc. Pich
Jaroslav, Zelinka Adam

Omluveni:

Souček Michal, Antoš Roman

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Veřejná zakázka - most
4. Finanční záležitosti
5. Veřejná vyhláška
6. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Aleš Kosina
Lenka Nováková

Ověřovatelé zápisu:

Adam Zelinka
Aleš Hejna

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno a konalo se v souladu hygienickými podmínkami.
Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a
tím je zastupitelstvo schopno se usnášet.
1) ZPRÁVA STAROSTY
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti.
2) MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Pozemky
Zastupitelstvo obce schválilo prodeje pozemkových parcel 300/3 a 299/2 na Bavlňáku, jejichž
úmysl prodeje byl v zákonném termínu zveřejněn. U všech parcel byl evidovaný jediný
zájemce. Zastupitelstvo se shodlo, že pozemky odprodá za cenu 50 Kč/m2. Střet zájmů
oznámil starosta obce, který se zdržel hlasování.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkových parcel 193/3 a 95/1, které leží naproti
budově obecního úřadu. I v tomto případě byl zájemce jediný. Zastupitelstvo se shodlo, že
pozemky odprodá za cenu 50 Kč/m2.
Obec obdržela výpověď z nájmu na parcele 151/1. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že vypíše
záměr pronájmu parcely od 01.01.2022.

Most do Tříprdovské ulice
Starosta obce oznámil, že byla provedena mostní prohlídka na mostu na Tři prdy. Byla
učiněna základní opatření, díky nimž bude sledovaný stav mostu.
ČEZ
Zastupitelstvo schválilo smlouvy s firmou ČEZ, které zajistí zřízení dvou nových elektroměrů
v budově obecního úřadu. Budou využity pro nové bytové jednotky v budově úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ, které se týkají
přeložky sloupu u obecního úřadu, a dále které se týkají přívodu elektřiny k novým parcelám
u pošty.
Hasičská zbrojnice
Starosta obce seznámil s aktuálním stavem plnění veřejné zakázky na tvorbu projektové
dokumentace na stavbu hasičské zbrojnice. Došlo zde z různých důvodů k mírnému zpoždění
v plnění, k čemuž bude v září sepsán dodatek ke smlouvě.
Dodatek ke smlouvě – hřiště pošta
Zastupitelstvo schválilo návrh dodatku ke smlouvě týkající se budování hřiště u pošty. Jde o
úpravu formální chyby v původní smlouvě.
3) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - MOST
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s aktuálním stavem připravované zakázky na
stavbu mostu v obci. Zastupitelé schválili vyřazení jediného účastníka původní veřejné
zakázky pro formální pochybení, zrušení původní zakázky, vypsání zakázky nové a podání
žádosti o individuální dotaci Královéhradeckému kraji.
4) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Účetní obce seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením, které zastupitelstvo
schválilo.
Starosta obce seznámil s aktuálními finančními prostředky obce.
5) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce schválilo novou veřejnou vyhlášku, která se týká systému svozu odpadů.
Návrh vyhlášky prošel kontrolou pracovnic ministerstva, nyní bude v zákonné lhůtě vyvěšen
na úřední desce.
Starosta obce podotkl, že v praxi se pro občany nic nemění, jde jen o návaznost na nový
zákon, který je od příštího roku v platnosti.
6) RŮZNÉ
1. Česká pošta – Pošta Partner
Starosta obce sdělil, že zastupitelstvo rozhodlo o tom, že prozatím nepřistoupí na návrh České
pošty o převod na tzv. Poštu Partner.

2. Voda
Starosta obce seznámil přítomné s informacemi, které se týkají hospodaření s vodou:
- v srpnu došlo k výměně zbývajících vodoměrů v Libňatově
- došlo k další opravě havárie na vodovodu Svobodné
- v srpnu došlo k odečtům vodoměrů
- Kooperativa zaslala smluvní plnění na opravu chlorátoru
- oznámil plánovanou noční odstávku vodovodu
3. Textil – platby
Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě s firmou zajišťující vývoz kontejneru na textil, který
je umístěný u prodejny potravin.
4. Mobilní aplikace
Končí podpora mobilní aplikace, poběží ještě několik měsíců, ale poté bude nedostupná. Obec
pravděpodobně přejde na nový systém.
5. Program rozvoje obce
Pokračuje příprava aktualizace programu rozvoje obce. Starosta poděkoval všem občanům,
kteří se již podíleli odevzdaným dotazníkem či vyplnění dotazníku v elektronické podobě.
6. Letní kino
Starosta poděkoval hasičům za zajištění občerstvení při promítání letního kina. Zároveň se
omluvil za technické problémy, které byly způsobeny vadou v dodaném filmu ze strany
distributora.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v pondělí 27. září 2021 od 17 hodin v budově obecního úřadu
(datum se může změnit aktuálně dle potřeby).

USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 31. srpna 2021 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Výpověď z nájmu pozemkové parcely 151/1 v katastrálním území Libňatov k 31.12.2021.
3. Provedenou mostní prohlídku na mostku Na Zada.
4. Průběh veřejné zakázky Hasičská zbrojnice – Projektová dokumentace.
5. Informace týkající se aktuální vodohospodářské situace.
6. Situaci týkající se mobilní aplikace obce.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 22/226/2021 Prodej pozemkové parcely číslo 300/3 v katastrálním území Libňatov
žadatelce Barboře Procházkové, bytem Revoluční 1049, 542 32 Úpice, za cenu 50,- Kč za 1
m2. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce Michala Součka podpisem kupních
smluv z důvodu ohlášeného střetu zájmu starosty obce. /6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 22/227/2021 Prodej pozemkové parcely číslo 299/2 v katastrálním území Libňatov
žadatelům Jaroslavu Pichovi a Lence Pichové, oba bytem Libňatov 197, 542 36 Libňatov, za
cenu 50,- Kč za 1 m2. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce Michala Součka
podpisem kupních smluv z důvodu ohlášeného střetu zájmu starosty obce. /6 ANO, 1 se
zdržel/.
ZO 22/228/2021 Prodej pozemkových parcel čísla 193/3 a 95/1, obě v katastrálním území
Libňatov, žadatelce Ivetě Máslové, bytem náměstí Horníků 495, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov, za cenu 50,- Kč za 1 m2 /7 ANO/.
ZO/22/229/2021 Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 151/1 v katastrálním území Libňatov
/6 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 22/230/2021 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 21_SOP_02_4121832230 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. /7 ANO/.
ZO 22/231/2021 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 21_SOP_02_4121832234 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. /7 ANO/.
ZO 22/232/2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby číslo IE-12-2001822/SoBS VB/2 Libňatov, přeložka kNN, se společností
ČEZ Distribuce, a.s. /7 ANO/.
ZO 22/233/2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2022966/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. /7 ANO/.
ZO 22/234/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 16.07.2021 na akci Dětské
a sportovní hřiště Libňatov /7 ANO/.
ZO 22/235/2021 a) vyřazení účastníka výběrového řízení Ingplan s.r.o. z veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním režimu Mostek č. M – 02 Libňatov /7 ANO/.
b) výsledek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním režimu Mostek č. M – 02
Libňatov /7 ANO/.
ZO 22/236/2021 Zrušení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
Mostek č. M – 02 Libňatov /7 ANO/.

ZO 22/237/2021 a) vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
Mostek č. M - 02 Libňatov /7 ANO/.
b) pověření starosty obce a účetní obce Stanislavy Šévlové otevřením nabídek v
elektronickém nástroji Portál pro vhodné uveřejnění /7 ANO/.
ZO 22/238/2021 Podání žádosti o individuální dotaci Královéhradeckému kraji na akci
Mostek č. M – 02 Libňatov /7 ANO/.
ZO 22/239/2021 Rozpočtové opatření 6/2021 /7 ANO/.
ZO 22/240/2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství /7 ANO/.
ZO 22/241/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů ze dne
25.06.2014 s firmou TextilEco a.s. /7 ANO/.

Schůze byla ukončena ve 20.18 hodin

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

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

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

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

Adam Zelinka ........................................

