Zápis
ze 28. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 17. května 2022 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.

Přítomni:

Antoš Roman, Hejna Aleš, Kosina Aleš, Mgr. Nováková Lenka, Bc. Pich Jaroslav,
Souček Michal, Vašata Tomáš

Omluveni:

Kuldová Marie, Zelinka Adam

Program:

1. Zpráva starosty
2. Majetkové záležitosti
3. Vodovod
4. Silnice – aktuální informace
5. Finanční záležitosti
5.a. Závěrečný účet za rok 2021
5.b. Účetní závěrka obce za rok 2021
5.c. Účetní závěrka mateřské školy za rok 2021
5.d. Rozpočtové opatření 3/2022
6. Spolky – příspěvky na činnost
7. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Aleš Hejna
Aleš Kosina

Ověřovatelé zápisu:

Roman Antoš
Tomáš Vašata

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno.
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. Pozemek p. č. 1027/3
Záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 1027/3 v katastrálním území Libňatov byl
v souladu se zákonem zveřejněný na úředních deskách obce. Zastupitelstvo obce schválilo
prodej jedinému zájemci, kterým byla Iva Bartošová z Hradce Králové za cenu 350 Kč/m2.

2. Pozemek p. č. 857/2
Záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 857/2 v katastrálním území Libňatov byl
v souladu se zákonem zveřejněný na úředních deskách obce. K odkupu částí se přihlásili dva
zájemci. Obec zajistí rozdělení pozemku a následně dojde k prodeji.
3. Pozemek p. č. 860/2
Záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 860/2 v katastrálním území Libňatov byl
v souladu se zákonem zveřejněný na úředních deskách obce. Zastupitelstvo obce schválilo
prodej bratrům Kukrálovým z Trutnova, kteří byli jediní zájemci, za cenu 70 Kč/m2.
4. Pozemek p. č. 500/16
Záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 500/16 v katastrálním území Libňatov byl
v souladu se zákonem zveřejněný na úředních deskách obce. Zastupitelstvo obce schválilo
prodej jedinému zájemci, kterým byl Petr Králík z Libňatova za cenu 5.000 Kč.
5. Kulturní dům
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem veřejné zakázky na modernizaci a opravu
kulturního domu. Zakázka je fakticky dokončena, zbývá upravit několik nedodělků. Kulturní
dům je připravený k využívání.
6. Most
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem veřejné zakázky na přestavbu mostu
u Bejrových. Zakázka probíhá podle předpokladů.
Starosta obce seznámil přítomné s kompletní uzávěrou komunikace 26.05.2022, kdy bude na
komunikaci stát jeřáb. V dalších dnech bude docházet k omezení dopravy z důvodu
odstraňování zbylé části mostu.
7. Veřejná zakázka malého rozsahu Publikace Libňatov
Zastupitelstvo obce schválilo vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace o obci,
kterým se stala firma Unipress spol. s.r.o. z Turnova. Dále rozhodlo, že nechá zhotovit 400 ks
publikace.
Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu:
Pořadí:
1. Unipress spol. s.r.o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov, IČ: 47282789 – cena 114.950 Kč vč.
DPH
2. Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., Husova 1881, Havlíčkův Brod, IČ: 46504796 – cena
150.453,60 vč. DPH
8. Parkoviště úřad
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem záměru na přebudování parkovacích
ploch u obecního úřadu.
9. Topení – cena pelet
Starosta obce seznámil přítomné o nákupu paliva na další topnou sezonu v mateřské škole a
na obecním úřadě. Cena peletek meziročně vzrostla cca o polovinu ceny.

10. Kompostéry
Proběhlo další monitorovací období na veřejnou zakázku „Zkvalitnění nakládání s
bioodpadem v obci Libňatov“, během níž se do obce zakoupily domácí kompostéry,
štěpkovač a kontejner na textil.
11. Úprava cesty ke křížku
Obec provedla úpravu štěrkové cesty u vysílače a křížku ve Svobodném. Práce provedli bratři
Zelinkové za cenu 120.000 Kč vč. DPH.
12. Smlouva o kanalizaci
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem. Jejím
obsahem je, že převezme do vlastnictví dešťovou kanalizaci, budovanou v rámci
rekonstrukce silnice III/3041 v Libňatově za 20% skutečné ceny.
13. Pozemek 209/1
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 209/1 (části „a“ a
„b“) v katastrálním území Libňatov, o celkové velikosti 236 m2, dle přiloženého
Geometrického plánu pro vyznačení změny hranic pozemků číslo plánu 419-34/2022,
ověřeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, pracoviště Trutnov.

3) VODOVOD
1. Tomkova studna:
Starosta obce seznámil přítomné se situací týkající se vodovodního družstva Tomkova
studna. Toto družstvo nemá vlastníka ani provozovatele, nikdo z odběratelů neprojevil zájem
o vlastnictví a provoz vodovodu, a proto dojde pravděpodobně během června či července
k jeho definitivnímu odstavení. Všichni občané dostanou možnost přepojení na vodovodní
řad, který je v majetku obce. Tento postup doporučila vodohospodářská komise obce i
provozovatel vodovodu.
2. Kábrtova studna:
Starosta obce seznámil přítomné se situací týkající se vodovodního družstva Kábrtova
studna. Toto družstvo nemá vlastníka ani provozovatele, nikdo z odběratelů neprojevil zájem
o vlastnictví a provoz vodovodu, a proto dojde pravděpodobně během června či července
k jeho definitivnímu odstavení. Všichni občané dostanou možnost přepojení na vodovodní
řad, který je v majetku obce.
V provozu zůstane pouze větev s pracovními názvy „Jirouch“ a „Falta“, přičemž se všemi
odběrateli bude během léta sepsána smlouva o provozu.
3. Havárie u čp. 37
Starosta obce opakovaně řešil vodovodní havárii výtlačného potrubí do vodojemu ve
Svobodném. Tato havárie byla opravena, během května dojde k položení záložní hadice,
která při příští havárii původní nekvalitní potrubí definitivně nahradí.
4. Vodovod obec
Během přelomu května a června dojde k prodloužení vodovodního řadu do lokality prodejna.

5. Domovní bazény
Majitelé domovních bazénů o kapacitě větší než 2 m3 mají nově povinnost hlásit napouštění
těchto bazénů starostovi obce.

6. Tomkova studna – průchody pod silnicí
Obec byla zhotovitelem a majitelem komunikace III/3041 vyzvána, aby vytipovala místa pro
průchodky pod silnicí. Vzhledem k nákladné stavbě a změně technologie nebude
pravděpodobně možné do konstrukce vozovky zasahovat zhruba 10 let. Obec vytipovala
celkem 6 prostupů, které budou průběžně zhotovovány.
7. Tomkova studna – využití zdroje
V květnu proběhlo setkání s projektanty záměru na využívání vodního pramene Tomkova
studna pro potřeby obecního vodovodního řadu. Bude vytvořena studie, která by měla
ozřejmit cenu za vybudování nové přečerpávací stanice a za případný budoucí provoz.
8. Prodloužení řadu Tomek
Při vybudování domovní přípojky k domům rodiny Tomkových dojde k prodloužení obecního
vodovodního řadu do této lokality.

4) SILNICE – AKTUÁLNÍ INFORMACE
1. Aktuální věci
Stavba probíhá dle harmonogramu. Práce na 1. etapě budou finišovat v červnu, poté dojde
k postupnému přechodu na etapu č. 2, tedy na úsek od křižovatky u prodejny po hospodu.

5) FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Aktuální stavy účtů (16.05.2022)
KB:
3.799.696 Kč
ČNB:
182.716 Kč
CELKEM:
3.982.412 Kč
1. Závěrečný účet obce za rok 2021
Pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje provedli kontrolu hospodaření. Žádné
výhrady ani nedostatky nebyly shledány. Návrh závěrečného účtu byl řádně a včas zveřejněn
na fyzické úřední desce a zároveň na úřední desce s možností dálkového přístupu.
Zastupitelé bez výhrad vyslovili souhlas s celoročním hospodařením.
2. Účetní závěrka obce za rok 2021
Účetní obce Stanislava Šévlová přednesla znění Účetní závěrky obce za rok 2021.
Zastupitelstvo obce účetní závěrku odsouhlasilo.
3. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok 2021

Účetní obce Stanislava Šévlová přednesla znění Účetní závěrky příspěvkové organizace obce
Mateřská škola Libňatov za rok 2021. Zastupitelstvo obce účetní závěrku odsouhlasilo.
4. Rozpočtové opatření 3/2022
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3.

5. Odpad – platby 2022
Obec v současné době eviduje celkem 9 nezaplacených pohledávek za komunální odpad. Ti,
co nezaplatili, budou podruhé vyzvání dopisem k platbě, poté bude zahájeno exekuční řízení.

6) SPOLKY - ŽÁDOSTI
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky na činnost místních spolků takto:
SDH Libňatov
43.000 Kč
T.J. Sokol Libňatov 25.000 Kč
ČČK Libňatov
24.000 Kč
ČZS Libňatov
20.000 Kč

7) RŮZNÉ
1. Komunální volby 2022
Starosta obce vyzval občany ke kandidatuře do zastupitelstva obce Libňatov. Kandidátky je
možné podávat zhruba do poloviny července, volby proběhnou v termínu od 23. – 24. září
2022.
2. Schválení počtu členů zastupitelstva 2022-2026
Zastupitelstvo obce schválilo počet členů zastupitelstva na volební období 2022 – 2026 na
devět.
3. Letní kino
V termínu 27.08.2022 proběhne promítání letního kina na hřišti u mateřské školy. Promítat
se bude film Deníček moderního fotra.
4. Odpady
Starosta obce informoval o:
- úpravě cen za svozy separovaných odpadů ze strany Technických služeb Úpice pro obec
- záměru zrušení velkoobjemových kontejnerů na Bavlňáku, kde dlouhodobě nedochází ke
třídění odpadu, tyto kontejnery bude odstaveny pravděpodobně během léta
5. Vízmburk pozvání
Starosta obce informoval o pozvání Sdružení pro Vízmburk na hrad Vízmburk v Havlovicích.
Všichni občané dostanou možnost návštěvy tohoto hradu s komentovanou prohlídkou.
Termín bude včas zveřejněný.
6. Eko-Kom proběhla kontrola

V pondělí 16.05.2022 proběhla kontrola od společnosti EKO-KOM. Nebyly shledány
nedostatky.
7. Chodník
Starosta obce informoval o průběhu přípravy budování chodníku na dolním konci obce.
V průběhu 1. poloviny roku chce obec získat souhlasy dotčených občanů.

8. Nepomucký
Ministerstvo zemědělství proplatilo dotaci ve výši 47.950 Kč na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého.
9. Park prodejna
Starosta obce informoval o proběhlé údržbě květin, keřů a stromů v parku u prodejny.
10. Prodejna – případné využití budovy
Zastupitelé se shodli na záměru vyhotovení projektové dokumentace na zateplení prodejny.
Dále vyhodnotí další projektantem navržené možnosti.
11. Mobilní aplikace
Současná mobilní aplikace končí provoz k 31.5.2022 z důvodu ukončení podpory ze strany
poskytovatele aplikace. Obec přechází na aplikaci Munipolis. Mobilní aplikaci si lze stáhnout
do mobilních telefonů. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách obce.
14. Vyhláška
Z důvodu technické chyby v textu schválilo zastupitelstvo obce nové znění vyhlášky o
odpadech. Ta nahradí vyhlášku, která je platná od 01.01.2022.
15. Územní plán
Starosta obce informoval o průběhu přípravy změny územního plánu obce.

Ostatní:
- Tomáš Vašata vyzval k úpravě veřejné vyhlášky o pobíhání psů.
- Obec byla upozorněna na nefunkční zvonici.
- Zdeněk Vít, starosta SDH Libňatov, pozval občany na slavnosti výročí založení SDH
Libňatov, které se bude konat 02.07.2022.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 28. června 2022 od 19 hodin v kulturním domě v Libňatově.

USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 17. května 2022 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Záměr rozdělení parcely p. č. 857/2 v katastrálním území Libňatov.
3. Průběh rekonstrukce kulturního domu v Libňatově.
4. Průběh veřejné zakázky Most M-02 Libňatov.
5. Provedenou úpravu štěrkové cesty u vysílače.
6. Ukončení provozu vodovodního řadu Tomkova studna, který nemá majitele.
7. Ukončení provozu vodovodního řadu Kábrtova studna v úseku od čp. 200, který nemá
majitele. Ostatní provoz (větev „Jirouch“ a větev „Falta“) bude smluvně zajištěn s odběrateli.
8. Vytvoření databáze domovních bazénů.
9. Pořízení nové mobilní aplikace Munipolis.
10. Informace o aktualizaci územního plánu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ZO 28/295/2022
Prodej pozemkové parcely číslo 1027/3 v katastrálním území Libňatov
žadatelce Ivě Bartošové, bytem Milady Horákové 1101/2, Hradec
Králové za cenu 350,- Kč za 1 m2. /7 ANO/
ZO 28/296/2022
Prodej pozemkové parcely číslo 860/2 v katastrálním území Libňatov
žadatelům Vladimíru Kukrálovi, bytem Náchodská 351, Trutnov,
Petrovi Kukrálovi, bytem Procházkova 521, Trutnov, a Aleši Kukrálovi,
bytem Lípové náměstí 264, Trutnov, za cenu 70,- Kč za 1 m2. /7 ANO/
ZO 28/297/2022
Prodej pozemkové parcely číslo 500/16 v katastrálním území Libňatov
žadateli Petru Králíkovi, bytem Libňatov 190, 542 36 Libňatov, za
souhrnnou cenu 5.000 Kč. /7 ANO/
ZO 28/298/2022
Výsledek zakázky malého rozsahu na akci Publikace Libňatov s vítěznou
firmou Unipress spol. s.r.o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov,
IČ: 47282789. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 400 ks výtisků
publikace. /7 ANO/
ZO 28/299/2022
Smlouvu o kanalizaci s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ve věcech
technických Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská
59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové. /7 ANO/
ZO 28/300/2022
Prodloužení vodovodního řadu do lokality Tomkovi. /7 ANO/
ZO 28/301/2022
Vybudování 6 ks prostupů pod silnicí III/3041 v rámci veřejné zakázky
Královéhradeckého kraje. /7 ANO/
ZO 28/302/2022
Závěrečný účet obce Libňatov za rok 2021, s vyslovením souhlasu s
celoročním hospodařením, bez výhrad. /7 ANO/
ZO 28/303/2022
Účetní závěrku obce Libňatov za rok 2021 v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sv., o účetnictví v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění. /7 ANO/
ZO 28/304/2022
Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov za rok
2021 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. /7 ANO/

ZO 28/305/2022
ZO 28/306/2022

ZO 28/307/2022
ZO 28/308/2022
ZO 28/309/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022. /7 ANO/
Poskytnutí příspěvků na činnost místních spolků takto:
SDH Libňatov
43.000 Kč
T.J. Sokol Libňatov 25.000 Kč
ČČK Libňatov
24.000 Kč
ČZS Libňatov
20.000 Kč
/7 ANO/
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na funkční období
2022 – 2026 na devět. /7 ANO/
Obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. /6 ANO1 1 se zdržel/
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 209/1 (části „a“ a „b“)
v katastrálním území Libňatov, o celkové velikosti 236 m2, dle
přiloženého Geometrického plánu pro vyznačení změny hranic
pozemků číslo plánu 419-34/2022, ověřeného Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, pracoviště Trutnov. /7 ANO/

Schůze byla ukončena ve 20:34 hodin
Zapsala: Stanislava Šévlová

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

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

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Vašata

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

Roman Antoš

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

