Zápis
ze 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 16. listopadu 2021 od 19.00 hodin
v pohostinství v Libňatově.
Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Zelinka Adam

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Finanční záležitosti
4. Stanovení cen za odpady a vodné pro rok 2022
5. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Aleš Hejna
Marie Kuldová

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Kosina
Tomáš Vašata

Zápisem pověřen:

Bc. Jaroslav Pich

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. Veřejné zakázky
Starosta obce seznámil přítomné s ukončenými i probíhajícími zakázkami obce:
a) Výměna vodovodního potrubí Svobodné - ukončeno
- konečná cena 210.000 Kč vč. DPH
- zhotovitelé Jiří Zelinka, Havlovice, a Akva-Mont, Malé Svatoňovice
- akce byla spolufinancována za dotační podpory Královéhradeckého kraje
Starosta obce poděkoval firmám za skvěle zhotovenou práci, občanům a chatařům za
trpělivost při stavbě.
b) Vodovod Tříprdovská ulice (Na Zada) - ukončeno
- konečná cena 570.000 Kč vč. DPH
- zhotovitelé Jiří Zelinka, Havlovice, a Akva-Mont, Malé Svatoňovice

- akce byla spolufinancována za dotační podpory Královéhradeckého kraje
Starosta obce poděkoval firmám za skvěle zhotovenou práci, občanům a chatařům za
trpělivost při stavbě.
c) Kulturní dům – probíhá
- zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě, jejímž obsahem je úprava formální chyby ve
smlouvě
d) Bytové jednotky – probíhá
e) Komunikace
- takřka ukončená je veřejná zakázka na opravu, či zhotovení komunikací
- zhotovitelem byl Jiří Zelinka, Havlovice na základě veřejné zakázky
- konečné náklady 5.104.127,27 Kč vč. DPH
- dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 4.519.439,00 Kč
- zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě, kterým se původní rozpočet navýšil o
311.444,27 Kč vč. DPH, důvodem je navýšení objemu prací oproti rozpočtu
f) Socha sv. Jana Nepomuckého
- zhotovitelem byl Otomar Malý
- konečné náklady 99.500 Kč (z toho: dotace: 46.500 Kč, vybráno ve veřejné sbírce:
49.896,45 Kč)
- starosta poděkoval všem, kdo se podílel na slavnostním odpoledni a zejména na
doprovodném programu k odhalení sochy, a také všem přispěvatelům do veřejné sbírky
g) Mostek M-02 Libňatov
- akce byla odstartována a následně přerušena do jarních měsíců vzhledem k počasí, které
panuje
- řešíme nabídky na stavební dozor, v plánu jsou další koordinační schůzky
2. Plán zimní údržby
Starosta obce seznámil s dokumentem Plán zimní údržby, který je platný schválením
zastupitelstva. Podle něho se bude řídit zimní údržba. Vyvěšený bude na webových stránkách.
Zastupitelé schválili znění dokumentu.
3. Žádost Šarloty Gabrielové
Zastupitelé schválili přístup na parcelu p.p.č. 26/1, kde plánuje stavbu Šarlota Gabrielová,
přes pozemek 1053/15. Do budoucna bude majetkově vyrovnáno.
4. Provozovna péče o tělo
Zastupitelé schválili záměr pronájmu provozovny péče o tělo v režimu 1/3 provozu.
5. Pachtovní smlouva
Zastupitelé schválili Smlouvu o zemědělském pachtu se Zemědělskou společností Svobodné,
a.s.

6. Nájem pozemku
Zastupitelé schválili pronájem části pozemku 151/1 Martinu Součkovi za účelem vedení
osobního nevýdělečného hospodaření.
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schválilo znění rozpočtového opatření č. 8/2021.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9/2021.
2. Úvěr
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na přijetí úvěru na financování stavby mostu ve
výši 4.000.000 Kč. Dlouze seznámil občany s tímto záměrem a v rámci diskuse přednesl
důvody, kvůli nimž bude tento úvěr předkládat ke schválení.
Aleš Kosina sdělil, že přijetí úvěru doporučil zastupitelstvu finanční výbor obce.
Zastupitelstvo přijalo nabídku od Komerční banky.
4. STANOVENÍ CEN ODPADU A VODNÉHO PRO ROK 2022
Starosta obce představil občanům kalkulace cen vodného pro rok 2022 a ceny za svoz
komunálního odpadu za rok 2022.
Ceny se pro příští rok nemění, zůstávají 30 Kč/m3 vody, respektive 500 Kč za
občana/rekreační nemovitost.
Zastupitelstvo dále schválilo dodatek ke smlouvě s firmou Transport Trutnov s.r.o.
Dále zastupitelstvo schválilo také Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
5. RŮZNÉ
1. Dotace MMR
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
vybraných komunikací na roky 2022 - 2023. Žádost musí být podána v termínu do 17.
prosince.
2. Starosta vyzval spolky, které žádaly příspěvek z rozpočtu obce, aby do 10. prosince 2021
předložily vyúčtování.
3. Dále starosta vyzval k posílání příspěvků do Libňatovských novin, a to v termínu do 20.
ledna 2022.
4. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu Michala Součka revizí domovních vodovodních
přípojek, které nejsou ukončené vodoměrem.
5. Starosta obce poděkoval Jaromíru Kadaníkovi za pomoc při opravách vodovodu a dalších
akcích v Libňatově.
6. Starosta obce sdělil, že obec v příštím roce připraví vyhlášku o pálení z důvodu, že se stále
objevují lidé, kteří pálením listí a zeleně obtěžují okolí.

7. Starosta obce sdělil, že byly podepsány nové smlouvy na dodávky elektřiny na všechna
odběrná místa v obci, přičemž zafixované jsou letní ceny.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 21. prosince 2021 od 19 hodin v pohostinství v Libňatově.

USNESENÍ
ze 24. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 16. listopadu 2021 od 19.00 hodin v pohostinství v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Ukončení realizace výměny vodovodního potrubí ve Svobodném.
3. Ukončení realizace zakázky Vodovod k čp. 130 Libňatov.
4. Aktuální průběh veřejné zakázky Kulturní dům Libňatov.
5. Aktuální průběh veřejné zakázky Libňatov – Bytové jednotky.
6. Ukončení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací Libňatov.
7. Dokončení opravy sochy sv. Jana Nepomuckého.
8. Průběh veřejné zakázky Mostek M-02 Libňatov.
9. Doporučení finančního výboru Obce Libňatov, týkající se cen vodného, odpadů a možného
úvěru pro obec.
10. Dohody o změně smlouvy s ČEZ Prodej, uzavřené pro všechna odběrná místa (14)
registrovaná na Obec Libňatov.
11. Zprávu vodohospodářské a stavební komise obce a ukládá místostarostovi zmapování
slepých odboček na vodovodní síti.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 24/247/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2021 Rekonstrukce komunikace
Libňatov, uzavřené s Jiřím Zelinkou, Havlovice 347 a provozovnou Libňatov 102, Úpice 542
32, IČ: 728 27 297. /7 ANO/
ZO 24/248/2021 Plán zimní údržby. /7 ANO/
ZO 24/249/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2021 Kulturní dům Libňatov, uzavřený
s Josefem Pichem, Batňovice 32, 542 37 Batňovice. /7 ANO/
ZO 24/250/2021 Užívání části parcely 1053/15 jako vjezd ke stavbě rodinného domu na
p.p.č. 26/1. /7 ANO/
ZO 24/251/2021 Záměr pronájmu provozovny péče o tělo (kadeřnictví, manikúra, pedikůra)
v režimu 1/3 provozu. /7 ANO/
ZO 24/252/2021 Smlouvu o zemědělském pachtu se Zemědělskou společností Svobodné a.s.,
Havlovice nad Úpou 307, 542 32 Úpice, IČ: 25256114. /7 ANO/
ZO 24/253/2021 Pronájem části p.p.č. 151/1 v katastrálním území Libňatov Martinu
Součkovi, Libňatov 130, 542 36 Libňatov za cenu 3 Kč/m2. /7 ANO/
ZO 24/254/2021 Rozpočtové opatření č. 8/2021. /7 ANO/
ZO 24/255/2021 Rozpočtové opatření č. 9/2021. /7 ANO/
ZO 24/256/2021 Přijetí úvěru na financování mostu. Pověřuje starostu jednáním s Komerční
bankou. /7 ANO/
ZO 24/257/2021 Cenu vodného pro rok 2022 ve stávající výši 30 Kč/m3. /7 ANO/
ZO 24/258/2021 Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, uzavřené dne
31.12.2001 s firmou Transport Trutnov s.r.o. /7 ANO/
ZO 24/259/2021 Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s firmou Transport
Trutnov s.r.o. /7 ANO/
ZO 24/260/2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. /7 ANO/
ZO 24/261/2021 Podání žádosti o poskytnutí dotace s názvem „Místní komunikace Libňatov“
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a venkova pro
dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. /7 ANO/

ZO 24/262/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2021 Libňatov – Bytové jednotky,
uzavřený s firmou Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice.

Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin

Zapsal: Bc. Jaroslav Pich

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

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

Ověřovatelé zápisu: Aleš Kosina .......................................

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

