Zápis
ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 12. října 2021 od 19.00 hodin
v pohostinství v Libňatově.
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman

Program:

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

Návrhová komise na usnesení:

Adam Zelinka
Tomáš Vašata

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Nováková
Marie Kuldová

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
1. Pronájem pozemku – Na Zada
Obec zveřejnila záměr pronájmu pozemku 151/1 v Libňatově. Přihlásili se dva zájemci.
Zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním.
2. Pozemek u čp. 190
Obec nechala vyčlenit parcelu u rodinného domu čp. 190, kde chybou v katastru nemovitostí
došlo k zákresu obecní parcely do majetku vlastníků. Zastupitelstvo se shodlo, že dojde
k převodu majetku za cenu vypracování geometrického plánu.
3. Veřejná sbírka Nepomucký
Veřejná sbírka byla ukončena k 5. říjnu 2021. Krajský úřad Královéhradeckého kraje vzal tuto
informaci na vědomí.
Konečná částka, kterou občané přispěli, je: 49.896,45 Kč.

4. Žádost o odkup části pozemku
Spolumajitel čp. 97 by rád vyřešil majetkovou nesrovnalost v okolí jeho domu. Zastupitelstvo
se shodlo, že z pohledu obce by bylo vhodné vyřešit tuto majetkovou situaci. Pověřilo starostu
dalším jednáním.
5. Pacht se zemědělskou společností
Zemědělská společnost Svobodné a.s. předložila obci návrh pachtovní smlouvy na pacht
jednoho z pozemků na Bavlňáku. Zastupitelstvo obce se shodlo, že ve smlouvě bude chtít
udělat dílčí úpravy a pověřilo starostu obce dalším jednáním.
6. Veřejné zakázky
V současné době probíhá v obci plnění několika veřejných zakázek, konkrétně:
1. Budování bytů v budově úřadu
2. Vybudování dětského a sportovního hřiště u pošty
3. Přestavba kulturního domu
4. Oprava komunikací
5. Vodohospodářské stavby
Starosta obce informoval o aktuálním průběhu jednotlivých staveb nebo o jejich
připravenosti.
3) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Most
Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele veřejné zakázky, kterým se stala společnost Ingplan
z Velké Jesenice. Zakázka bude z nejpodstatnější části realizována v roce 2022 za dotační
podpory Ministerstva pro místní rozvoj, přičemž obec usiluje také o finanční podporu
Královéhradeckého kraje.
Nabídku do veřejné soutěže učinily celkem 3 firmy:
1. Chládek a Tintěra a.s.
cena 12.986.753,33 Kč bez DPH
2. EUROVIA CS, a.s.
9.854.966,87 Kč bez DPH
3. Ingplan s.r.o.
9.419.892,44 Kč bez DPH
4) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Starosta obce seznámil veřejnost s aktuálními stavy na běžných účtech obce.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového opatření 7/2021.
5) RŮZNÉ
1. Starosta obce poděkoval
- stavební a vodohospodářské komisi za říjnové jednání
- učitelkám a dětem z Mateřské školy Libňatov, sociální komisi, rodině Balcarových a
Stanislavě Šévlové za přípravu slavnostního vítání občánků
- voličům, kteří se zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a
zároveň volební komisi a zapisovatelce za bezproblémový průběh volebního víkendu
2. V ulici Na Zada došlo k odcizení dopravní značky, bude osazena nová.
3. Ve čtvrtek 14. října proběhne kolaudace provozovny kadeřnictví, pedikúry a manikúry.

4. Došlo ke štěrkové úpravě cesty u připravované novostavby v blízkosti čp. 46.
5. Obec prošla dílčí kontrolou hospodaření. Ze strany kontrolního orgánu nebyly shledány
nedostatky.
6. Obec má v platnosti novou vyhlášku o odpadech. V praxi se pro občany nic nemění.
7. Starosta informoval, že by měla být realizovaná tzv. Alej u Bílého písku. Obec obdržela
dotaci od Agentury ochrany přírody ve výši 100 % nákladů na novou výsadbu. Na Bavlňáku
bude ve směru od rybníčku ke kaštanové aleji vysazeno 62 stromů. Kvůli nedostatku stromků
se tato akce přesune na příští rok.
8. Obecní Transit prošel opravou brzd, které byly v dezolátním stavu a dalších drobností.
9. Obec má k dispozici obecní kalendáře na rok 2022. Občané mají možnost si kalendář
vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
10. V úterý 26. října proběhne svoz zeleného odpadu. Kdo má zájem o odvezení odkvetlých
rostlin, případně drobných keříků, má možnost vytvořit kupu u hlavní silnice.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 16. listopadu 2021 od 19 hodin v pohostinství v Libňatově.

USNESENÍ
ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 12. října 2021 od 19.00 hodin v pohostinství v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Situaci s kamennou zdí u čp. 190. Pověřuje starostu dalším jednáním.
3. Ukončení sbírky s názvem Shromažďování finančních prostředků na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého v obci Libňatov.
4. Záměr narovnání pozemkových hranic s majiteli domu čp. 97. Pověřuje starostu dalším
jednáním, s tím, že doporučuje ponechání přístupu ke zbytku p.p.č. 209/1 v k.ú. Libňatov ve
směru od silniční křižovatky.
5. Aktuální průběh veřejných zakázek.
6. Ukončení veřejné zakázky Dětské a sportovní hřiště Libňatov.
7. Provedenou úpravu povrchu komunikace u plánované novostavby Lukáše Matěny (bývalé
čp. 46).
8. Výsledek dílčího hospodaření obce za ½ roku 2021.
9. Přidělení dotace na výsadbu stromů s názvem Alej u Bílého písku a realizaci akce v roce
2022.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 23/243/2021 Výsledek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení Mostek M
– 02 Libňatov s vítěznou firmou Ingplan s.r.o., Velké Jesenice 1, 552 24, Velká Jesenice
s nabídkovou cenou 9.419.892,44 Kč bez DPH. /8 ANO/
ZO 23/244/2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021. /8 ANO/
ZO 23/245/2021 Jednorázovou odměnu pro Aleše Kosinu za vykonanou práci na tenisových
kurtech – dohoda o provedení práce. /7 ANO, 1 se zdržel/
ZO 23/246/2021 Záměr propachtování části p.p.č. 1120 v k.ú. Libňatov. /8 ANO/
Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin
Zapsala: Stanislava Šévlová ..................................

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

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

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

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

