Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 29. března 2022 od 19.00 hodin
v pohostinství v Libňatově.

Přítomni:

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

Omluveni:

Hejna Aleš, Vašata Tomáš

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Finanční záležitosti
4. Rekonstrukce komunikace III. třídy – aktuální informace
5. Válka na Ukrajině
6. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Roman Antoš
Marie Kuldová

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Nováková
Adam Zelinka

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. Chodba na úřadě
Obec nechala opravit chodbu v budově úřadu. Práce provedla firma Ingplan s.r.o. z Velké
Jesenice. Celkové náklady byly 126.500 Kč
2. Pozemek 1027/3
Zastupitelstvo na základě žádosti schválilo záměr prodeje zbývajícího pozemku v horní části
Libňatova – konkrétně nově oddělenou pozemkovou parcelu číslo 1027/3 v katastrálním
území Libňatov. Navrhovaná cena je 350 Kč za m2.

3. Pozemek 857/2
Zastupitelstvo na základě žádosti schválilo záměr prodeje pozemkové parcely číslo 857/2
v chatové oblasti.
Navrhovaná cena je 70 Kč za m2.
4. Bytové jednotky
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že v nových bytových jednotkách v budově obecního
úřadu došlo k úspěšné kolaudaci. Obec čeká na závěrečné odstranění nedodělků na zahradě
u budovy.
Obec ke dni veřejného zasedání evidovala 4 zájemce o přidělení bytu. V souladu se dříve
schválenými podmínkami zastupitelstvo obce schválilo jako nájemníky Martina Vejvodu
s rodinou z Hořiček a Radima Kejzlara s rodinou z Libňatova. Dále schválilo výši nájmu pro
jednotlivé byty na 8.500 Kč/byt, přičemž energie a ostatní poplatky nejsou součástí platby a
budou účtovány zvlášť. Ostatní zájemci budou evidováni v pořadníku zájemců. Nájemní
smlouvy budou platné od 01.05.2022.
5. Vodovod – prodloužení řadu
Obec na jaře zrealizuje havarijní přípojku vody pro zásobování obyvatelstva, odebírající vodu
ze zdroje Tomkova studna, v úseku křižovatka – spodní konec obce pro případ, že by došlo k
přerušení dodávek vody ze zdroje Tomkova studna. Přípojka bude vedena v úseku Mostek č.
M-02 ve směru k prodejně.
6. Audit
V březnu proběhla kontrola hospodaření obce – bez jediného problému. Zastupitelstvo obce
bude schvalovat závěrečný účet v květnu.
7. Kulturní dům
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním průběhem veřejné zakázky Kulturní dům
Libňatov. Přestavba se blíží ke konci.
8. Kamna z kulturního domu
Obec prodala elektrická akumulační kamna z kulturního domu, tento záměr byl v souladu se
zákonem zveřejněn na úředních deskách obce. Celková tržba je 70.000 Kč.
9. Most
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním průběhem veřejné zakázky Mostek č. M-02
Libňatov.
10. Publikace
Zastupitelstvo obce schválilo vypsání výzvy na tisk publikace o obci. Publikace by měla být
hotová na podzim roku 2022.
11. Aktualizace pasportu komunikací
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci dokumentu Pasport komunikací.

12. Pozemek 860/2
Zastupitelstvo na základě žádosti schválilo záměr prodeje pozemkové parcely číslo 860/2
v chatové oblasti.
Navrhovaná cena je 70 Kč za m2.
13. Pozemek 500/16
Zastupitelstvo na základě žádosti schválilo záměr prodeje pozemkové parcely číslo 500/16
v chatové oblasti.
Navrhovaná cena je 5000 Kč za celek.
14. Pozemky u mostku č. M-02
Zastupitelstvo obce projednalo záměr na oddělení parcely u mostku č. M-02 a přilehlé
soukromé zahrady. Tato záležitost bude dotažena po dokončení rekonstrukce mostu.
15. Smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ, která řeší uložení
kabelového elektrického vedení pro připojení pozemkové parcely 26/1 přes parcelu 1053/15,
která je ve vlastnictví obce (obě v k.ú. Libňatov).
16. Žádost o dotaci prodejna
Zastupitelé schválili podání žádosti na podporu prodejny v Libňatov v dotačním programu
Královéhradeckého kraje.

3) Finanční záležitosti
1) Stav bankovních účtů k dnešnímu dni:
Starosta obce seznámil přítomné s aktuální finanční situací obce a připomněl předpokládané
nejzásadnější výdaje v roce 2022.
2) Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
Zastupitelé schválili znění rozpočtových opatření čísla 1/2022 a 2/2022.

4) Silnice – aktuální informace
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním průběhem prací rekonstrukce silnice III/3041,
kterou provádí Královéhradecký kraj.
Přiblížil změny ve fungování obslužnosti obce, a také zodpověděl několik dotazů z veřejnosti.
Proběhla krátká diskuse.

5) Ukrajina – uprchlická pomoc
Starosta obce oznámil, že na území obce je ubytováno celkem 8 Ukrajinců, kteří opustili svou
zemi z obavy před válkou. Jde o tři dospělé ženy, jednoho hendikepovaného muže a čtyři
děti.

Starosta obce poděkoval všem, kdo se podílí na začleňování ukrajinských občanů do života
v obci, kdo pomáhají materiálně i finančně, představil spolupráci s Janem Balcarem a Místní
akční skupinou Království – Jestřebí hory.
Starosta obce zejména poděkoval manželům Kosinovým, kteří poskytli k ubytování Ukrajinců
vlastní nemovitost.

6) Různé
1. Žádost okresního sdružení hasičů
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Okresního sdružení hasičů Trutnov o finanční podporu
jeho kanceláře. Zastupitelstvo se po projednání rozhodlo žádosti nevyhovět.
2. Hřiště pošta
Na hřišti u pošty byla uplatněna reklamace na práce. Během března došlo k opravě. Obec
dále čeká na opravu „stromu s ptačími hnízdy“, kde došlo k pojistné události.
3. Libňatovské noviny
Starosta obce poděkoval všem, kdo se podílel na vydání Libňatovských novin v roce 2022.
Pokud někdo noviny v současné době ještě nemá k dispozici, může si je vyzvednout na
obecním úřadě.
4. Spolky – žádosti
Starosta obce opět vyzval spolky k podání žádosti o příspěvek na činnost. Termín je do
10.04.2022.
5. Svobodné – veřejné osvětlení
Ve Svobodném nyní svítí veřejné osvětlení po celou noc. Čekáme na výrobu poškozené
součástky.
6. Zdravotní klaun
Společnost Zdravotní klan o.p.s. podala obci žádost o příspěvek na činnost. Zastupitelstvo se
po projednání rozhodlo žádosti nevyhovět.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 17. května 2022 od 19 hodin v kulturním domě v Libňatově.

USNESENÍ
ze 27. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 29. března 2022 od 19.00 hodin v pohostinství v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Uskutečněnou opravu chodby obecního úřadu.
3. Vybudování havarijního vedení vodovodu v úseku Most č. M-02 – prodejna Libňatov.
4. Výsledek kontroly hospodaření bez výhrad.
5. Průběh veřejné zakázky Kulturní dům Libňatov.
6. Prodej elektrických akumulačních kamen z kulturního domu.
7. Průběh veřejné zakázky Mostek č. M-02 Libňatov.
8. Provedení reklamační opravy na hřišti u pošty.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ZO 27/280/2022
Záměr prodeje pozemkové parcely číslo 1027/3 v katastrálním území
Libňatov za cenu 350 Kč/m2. /7 ANO/
ZO 27/281/2022
Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 857/2 v katastrálním území
Libňatov za cenu 70 Kč/m2. /7 ANO/
ZO 27/282/2022
Výši nájmu pro bytové jednotky na adrese Libňatov 148, 542 36
Libňatov ve výši 8.500 Kč. /7 ANO/
ZO 27/283/2022
Přidělení obecního bytu č. 1 v budově obecního úřadu čp. 148 Martinu
Vejvodovi, v současné době bytem Hořičky 15, 552 05 Hořičky.
/7 ANO/
ZO 27/284/2022
Přidělení obecního bytu č. 2 v budově obecního úřadu čp. 148 Radimu
Kejzlarovi, v současné době bytem Libňatov 76, 542 36 Libňatov.
/7 ANO/
ZO 27/285/2022
Vypsání výzvy na tisk publikace Libňatov. Výběrovou komisi bude tvořit
Bc. Jaroslav Pich, Michal Souček a Mgr. Roman Reil, zodpovědný
redaktor. /7 ANO/
ZO 27/286/2022
Aktualizaci Pasportu komunikací Obce Libňatov. /7 ANO/
ZO 27/287/2022
Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 860/2 v katastrálním území
Libňatov za cenu 70 Kč/m2. /6 ANO, 1 se zdržel/
ZO 27/288/2022
Záměr prodeje pozemkové parcely 500/16 za jednotnou cenu 5000 Kč.
/7 ANO/
ZO 27/289/2022
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. 02. /7 ANO/
ZO 27/290/2022
Podání žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji na projekt Udržení
provozu prodejny v Libňatově IV do programu Podpora provozu
prodeje na venkově. /7 ANO/
ZO 27/291/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022. /7 ANO/
ZO 27/292/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022. /7 ANO/
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ZO 27/293/2022
Jednorázový příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Trutnov. /7 ANO/
ZO 27/294/2022
Příspěvek pro společnost Zdravotní klaun, o.p.s. /7 ANO/

Schůze byla ukončena ve 20:25 hodin
Zapsala: Stanislava Šévlová

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

Ověřovatelé zápisu: Adam Zelinka

Mgr. Lenka Nováková

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

.......................................

........................................

