Obecní úřad Librantice
Librantice 80
503 46

Zápis
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice
konaného dne 18. 6. 2019, od 19.00 hodin.
Přítomni:

Alena Hladíková (AH), Milada Bortlíková (MB), Jaroslav Volenec (JV), Tomáš
Lukášek (TL), Petr Lukášek (PL), Miroslav Machač (MM), Helena Nováková
(HN)

Omluveni:

---

Jednání řídila starostka:

Alena Hladíková

Zastupitelstvo je:

usnášeníschopné

Zapisovatel:

Petr Lukášek

Ověřovatelé:

Miroslav Machač a Tomáš Lukášek

Program a oznámení vyvěšeny:

Od 10. 6. 2019 do 18. 6. 2019

Návrh programu, který byl zveřejněný na úřední desce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení ze 4. veřejného zasedání
Projednání účetní závěrky za rok 2018
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018
Projednání výzvy na úpravu rybníka č. 2
Projednání uzavření smlouvy na akci „Komunikace a inženýrské sítě - lokalita č. 11 Fryntova louka“
Projednání rozpočtové změny č. 1 a č. 2

Různé
Diskuze

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0
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1. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
1.1 Výběrové řízení rekonstrukce OU
- vyřešen projekt, otevřena veřejná zakázka, pozastaveno z důvodu řešení dalších technických problémů,
čekání na dotaci
1.2 Prodej pozemku – čokoládovna
- předán návrh smlouvy
1.3 Žádost občanů o zhotovení veřejného osvětlení na pozemcích M.Dusila za školou
– předběžně plánováno v roce 2020 s realizací další etapy optického internetu

1.4 Výběrové řízení na pozici obecní pracovník
–

ze 3 uchazečů vybrán Miroslav Machač – nástup 1.7.2019

1.5 Zrušení prodeje pozemků na Fryntově louce
Hlasování o zrušení prodeje 3 pozemků – (dříve odsouhlaseno za 1500kč/m2), prodej bude řešen
později
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

1.6 Výměra / prodej části pozemku – Jana Urbancová
– v jednání
1.7 Kolaudace záhumenní cesty
– podána žádost o kolaudaci, nutné provedení oprav – v řešení

2. Projednání účetní závěrky za rok 2018.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ:

122,37 Kč zisk

Výsledek hospodaření obec:

2 665 433,87 zisk

3. Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. Skutečné příjmy byly ve výši 9 558 tis. Kč a
skutečné výdaje 5 346 tis. Kč. Obec hospodařila s rozpočtovým přebytkem 4 212 tis. Kč. K 31.3.2018
byly splacen úvěr na MŠ. Za rok 2018 byly přijaty dotace : volby prezidenta – 22 981,-, volby do ZO a
1/3 Senátu – 45 000,-, úprava rybníka č. 1 – 160 000, ocenění v soutěži Vesnice roku – 25 000,-,
dotace pro ZŠ a MŠ 229 699,- - tyto dotace jsou pouze přeúčtovány ZŠ a MŠ. Příspěvek obce na
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provoz ZŠ a MŠ činil za rok 2018 - 650 000,-.Při finanční kontrole provedené dne 8.2.2019 nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky. ZO schválilo Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením „s výhradami“. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě a pověřilo p. účetní k nápravě : odměny některým členům zastupitelstva za
měsíc 11 a 12 budou opraveny, dotace na volbu prezidenta a na volby do zastupitelstev obcí budou
účtovány dle pokynů, bude dodržováno druhové tříděný rozpočtové skladby a budou dodržovány
kontrolní vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Paní účetní pověřena nápravou drobných chyb.

Hlasování o výsledcích hospodaření:
Výsledek hlasování:
Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

4. Projednání výzvy na úpravu rybníka č. 2.

Pro nedostatečný počet uchazečů (1) zrušeno výběrové řízení a bude vypsána nová výzva.
Hlasování o zrušení výběrového řízení:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

5. Projednání uzavření smlouvy na akci „Komunikace a inženýrské sítě - lokalita č. 11 Fryntova
louka“.

Vyhodnoceno výběrové řízení ke stavbě komunikací a zasíťování – vybrána firma Novostav,
která nabídla nejnižší cenu, nyní pokračují jednání a je před podpisem smlouvy.
6. Projednání rozpočtové změny č. 1 a č. 2 .

Navýšení rozpočtu o 29 000,- na volby do EP. Navýšení rozpočtu o 243 000,- dotace rybník.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

7. Různé
7.1 Finanční příspěvek Charita Červený Kostelec
- Návrh finančního daru 10000kč
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

7.2 Finanční příspěvek Linka Bezpečí
- Návrh finančního daru 5000kč
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

7.3 Aktuální stav pokládání optické sítě – vyjádření k aktuálnímu stavu, dotazy občanů
- Přizván Ing.Petr Šrámek, SPcom
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-

Nyní pozdrženo kvůli vodě a nedostatečné hloubky výkopů dodavatelské firmy
V příštím týdnu budou stávající výkopy prohloubeny, síť zasypána a bude pokračovat
výstavba
- Dotazy:
- Protlaky pod vjezdy budou řešeny individuálně
- Směrem na Libníkovice bude nyní zasíťováno po Fryntovu louku – dále pozemky nejsou
obce, řešení je složité
- Připojení k síti – individuální po zavedení kabelu
- Vedení optické sítě pod náhonem má být vedeno dle projektu 60cm pod dnem potoka
- U mostku na výravské křižovatce je v korytu náhonu vidět chránička – upozornění
mělkého zakopání
7.4 Ukázka webových stránek – změny na www.librantice.cz
- Aktuality a články z akcí
- Záložka obec – služby, historie, symboly, ocenění, výsledky voleb, organizační struktura,
výbory obce, veřejné zakázky obce - odkaz na profil zadavatele (ukázka aktuálně
běžících veřejných zakázek)
- Záložka dokumenty, kalendář, pozvánky, co se dělo v naší obci
- Galerie – fotky z akcí
7.5 Stav rekonstrukce silnice 2/299
(1.etapaTřebechovice – Librantice, 2.etapa Librantice – Libřice, směr Jaroměř)
- Oznámení o jednání obcí plánované rekonstrukce silnice 2/299 skrz obec Librantice
- Problém chystané změny přednosti v jízdě na výravské křižovatce – obec se postavila
proti
o
7.6 Odpuštění poplatku za konání svatby v obci
Hlasování o odpuštění poplatku za konání svatby v obci
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

8. Diskuze
Dotazy občanů:
- p Kubec: vybudování kamer v obci – v řešení, zahájena poptávka kamerového systému
(zvažovány kamery na výjezdu z obce, u školy a školky, na hřišti)
- pí Doležalová: vybudování radaru od HK – zvažujeme
- pí Raichová: bezpečnost mostku u esíčka, upozornění na zhoršenou viditelnost díky
zarostlé straně pozemku obce – bude zvážena možnost vysekání, do budoucna jednání
o napřímení vozovky
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-

pí Bortlíková: jaké hlášení se vyvěšuje na mail, jaké chodí info sms – bude řešeno,
ověření zda je pí.Bortlíková v systému zasílání sms
p Lukášek – nefungující obecní rozhlas + už se do rozhlasu nehlásí tolik akcí – bude
prověřeno, zvýšení frekvence hlášení i do obecního rozhlasu
pí Raichová – podnět na výsadbu stromů v obci
pí Raichová – žádost o zpracování a rozeslání letáku lidem v obci o nakládání s odpadky
občanům do schránek – bude řešeno
p Raichová – kam odvážet větve během roku – úmysl OZ cca 1x za dva měsíce přistavit
kontejner na větve – bude řešeno s novým obecním pracovníkem
p Lukášek – zřídit ceduli se zákazem skládky za hřištěm na deponii – je objednána
cedule a závora
p Holanec – proč se nové kabely osvětlení řeší hliníkovými – OZ prověří

Účast 27+7. Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2019
Zapisovatel: Petr Lukášek

……….…Viz originál zápisu ……………………………………
Podpis

Ověřovatelé: Miroslav Machač

………… Viz originál zápisu ………………………………….
Podpis

Starostka:

Tomáš Lukášek

………… Viz originál zápisu …………………………………….
Podpis

Alena Hladíková

………… Viz originál zápisu …………………………………….
Podpis
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