Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 21. prosince 2021 od 19.00 hodin
v pohostinství v Libňatově.

Přítomni:

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

Omluveni:

Antoš Roman, Kuldová Marie, Vašata Tomáš

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Schválení úvěru - most
4. Finanční záležitosti
5. Inventarizační komise
6. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Mgr. Lenka Nováková
Adam Zelinka

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Kosina
Aleš Hejna

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. Aktuální stav veřejných zakázek
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním průběhem veřejných zakázek.
2. Pozemky – zájemce
Obec má oficiální žádost o odkup posledního dostupného pozemku ke stavbě. Zastupitelstvo
kupní smlouvy schválí v únoru.
3. Dodatek hasičárna
Starosta požádal zastupitelstvo obce o schválení dodatku ke smlouvě na akci zhotovení
projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici. Tyto náklady souvisí s rozšířením původního
záměru. Zastupitelstvo obce dodatek schválilo.

3) SCHVÁLENÍ ÚVĚRU MOST
Zastupitelstvo obce definitivně schválilo zřízení úvěru na financování stavby mostu v roce
2022. Úvěr přijat od Komerční banky.

4) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
1. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021.
2. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo schválilo znění rozpočtového provizoria na leden a únor 2022. Rozpočet obce
bude schválen na úvodním veřejném zasedání v roce 2022.
3. Přijetí dotace
Zastupitelé schválili přijetí individuální dotace na stavbu mostu ve výši 1,8 milionu Kč. Dotaci
poskytl Královéhradecký kraj.

5. INVENTARIZACE
Starosta obce jmenoval inventarizační komise v tomto složení:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Michal Souček

Členové: Jaroslav Tomeš, Aleš Hejna

Mateřská škola:
Předseda: Lenka Nováková

Členové: Iva Pichová, Eva Gabčanová

Sbor dobrovolných hasičů:
Předseda: Roman Antoš

Členové: Zdeněk Vít, Petr Bejr

Obecní úřad, kadeřnictví, prodejna, kulturní dům, tenisový kurt:
Předseda: Aleš Kosina
Členové: Marie Kuldová, Jaroslav Pich
Inventarizace budou provedené v 1. polovině ledna 2022.

6. RŮZNÉ
1. Termíny zasedání pro rok 2022
Starosta obce představil předběžné termíny veřejných zasedání pro rok 2022.
2. Termíny svozů komunálního odpadu
Starosta obce představil termíny svozu komunálních odpadů pro rok 2022. Zastupitelstvo
obce termíny schválilo.

3. Vodné
Občané si mohou v termínu do konce února 2022 zaplatit zálohu na vodné na základě
samoodečtu. Platba bude provedena na základně předložené fotografie aktuálního stavu
vodoměru. Řádný odečet s kontrolou vodoměrů proběhne v srpnu 2022.
4. Spolky – příspěvky
Kvůli zdržení v dodání vyúčtování příspěvků na činnost spolků proběhne závěrečné
vyhodnocení těchto vyúčtování v lednu 2022.
5. Uzavření úřadu
V termínu od 23. prosince do 2. ledna 2022 bude pro veřejnost uzavřený obecní úřad
v Libňatově.
6. Komunikace - MMR dotace
Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Žádost se týká plánovaných
oprav komunikací.
7. Žádost Chalupění
Spolek Chalupění požádal obec o příspěvek na činnost. Zastupitelé poskytnutí příspěvku
neschválili.
8. Libňatovské noviny
Starosta obce požádal o příspěvky do vydání Libňatovských novin. Termín je do 20. ledna
2022.
8. Kalendáře k vyzvednutí stále
Pokud má někdo zájem, obec má k dispozici několik posledních stolních kalendářů na rok
2022. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě.
9. Plánované akce na rok 2022
Starosta obce představil plán činnosti obce na rok 2022.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 22. února 2022 od 19 hodin v pohostinství v Libňatově.

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 21. prosince od 19.00 hodin v pohostinství v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Průběh veřejných zakázek.
3. Ukončení veřejné zakázky Libňatov – Bytové jednotky
4. Ukončení veřejné zakázky Hasičská zbrojnice – Projektová dokumentace.
5. Žádost o odkup pozemků.
6. Složení inventarizačních komisí.
7. Návrh termínů veřejných zasedání pro rok 2022.
8. Kontrolu vyúčtování příspěvků pro spolky v lednu 2022 (posun termínu).
9. Omezení provozu OÚ Libňatov.
10. Předběžný plán akcí na rok 2022.
11. Zánik Pachtovní smlouvy č. 2 ze dne 1.11.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ZO 25/263/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 ze dne 15.10.2020 na akci
Hasičská zbrojnice – Projektová dokumentace. /6 ANO/
ZO 25/264/2021
Přijetí úvěru od Komerční banky a.s. na realizaci díla „Mostek M-02
Libňatov“ a související investice s touto akcí včetně daně z přidané
hodnoty ve výši 4.000.000,- Kč a lhůtou splatnosti do 31.08.2029 a
pevnou úrokovou sazbou 3,23% p.a., ostatní podmínky viz příloha
návrh Smlouvy o úvěru. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. /6 ANO/
ZO 25/265/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2021. /6 ANO/
ZO 25/266/2021
Rozpočtové provizorium na leden a únor 2022. /6 ANO/
ZO 25/267/2021
Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na akci Mostek M-02
Libňatov ve výši 1.800.000 Kč. /6 ANO/
ZO 25/268/2021
Termíny svozů komunálních odpadů pro rok 2022. /6 ANO/
ZO 25/269/2021
Záměr prodeje akumulačních kamen z kulturního domu. /6 ANO/

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ZO 25/270/2021
Poskytnutí finančního příspěvku spolku Chalupění na provoz
Zemědělského muzea v Radči u Úpice. /6 ANO/

Schůze byla ukončena v 19.45 hodin

Zapsal: Bc. Jaroslav Pich

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

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

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

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

