
Obecní úřad Librantice 
Librantice 80 
503 46  
 
 

 

F03, rev. 0 Zápis se zasedání zastupitelstva – 12.12.2018 – 2. veřejné    Strana 1 z 8 

 

Obecní úřad Librantice, Librantice 80 
503 46 Třebechovice pod Orebem 

Tel.: 495 431 905 

E-mail: ou@librantice.cz 

IČ: 45978140 

ID DS: ujia6mc 

Zápis 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 12.12.2018, od 19.00 hodin. 
 

Přítomni: Alena Hladíková, Milada Bortlíková, Jaroslav Volenec, Tomáš Lukášek, Petr 

Lukášek, Miroslav Machač, Helena Nováková  

Omluveni: --- 

Jednání řídila starostka: Alena Hladíková 

Zastupitelstvo je: usnášeníschopné 

Zapisovatel: Helena Nováková 

Ověřovatelé: Petr Lukášek, Míra Machač 

Program a oznámení bylo 

vyvěšeno:  

Od 5. 12. 2018 do 12. 12. 2018 

Návrh programu: 

1. Kontrola plnění usnesení z 1. veřejného zasedání. 

2. Projednání otevření výběrového řízení na zasíťování lokality „Fryntova louka“. 

3. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Knihovně města HK. 

4. Projednání dodatku č. 8 ke smlouvě s fi Marius Pedersen a.s. 

5. Jmenování členů finančního, kontrolního a stavebního výboru. 

6. Projednání podání žádosti o dotaci z POV. 

7. Rozpočtové opatření č. 4. 

8. Projednání nabídky projekčních prací na úpravu komunikace u OÚ, včetně mostku. 

9. Různé. 

10. Diskuze. 
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Program byl schválen a k programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

1. Kontrola plnění usnesení z 1. veřejného zasedání. 

1.1 Kupní smlouva na prodej obecního pozemku st. č. - 153 pod čistírnou: Smlouva podepsána. Nutno 

dořešit přepis. (Úkol zůstává otevřený pouze z administrativních důvodu do přepisu na KÚ.) 

1.2  Výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů pro zařízení pro zdravotně postižené Daneta:  Příspěvek na 

rok 2019 ve výši 10 000,- kč byl zaslán. (Úkol je uzavřen.) 

1.3 Výzva na zpracování nové projektové dokumentace Územního plánu: 5.11.2018 došlo k otevírání 

obálek, vybrána nejnižší nabídka bez DPH ve výši 193 830,-Kč od firmy Ing. Arch Václav Stašek. Termín 

dokončení 2020. Smlouva byla zkontrolována právníkem, po zapracování úprav byla smlouva schválena. 

Obecní úřad bude žádat o dotace. (Úkol Výběrové řízení je uzavřen. Bude nadále monitorováno v rámci 

běžících úkolů až do roku 2020. Případné návrhy občanů na zapracování změn do nového územního 

plánu kontaktujte Helenu Novákovou na helena.novakova@librantice.cz nebo úřad.) 

1.4 Projednání zadání projektu na stavební úpravy obecního úřadu. Objednávka odeslána v odsouhlasené 

ceně 49.500 kč. Po obdržení bude obecní úřad žádat o dotace. (Úkol zůstává otevřený do obdržení 

projektové dokumentace.) 

1.5 Schválení rozpočtového provizoria. (Úkol zůstává otevřený do schválení rozpočtu pro rok 2019, zatím 

nekontrolováno, týká se roku 2019.) 

1.6 Inventarizační komise, plán inventur na rok 2018: Inventura bude prováděna ke dni 31.12.2018. 

Podklady připraví účetní obce. (Úkol zůstává otevřený do provedení inventury.) 

1.7.1  Různé – moštovač: Občané byli informováni o podmínkách vypůjčování na webových stránkách a 

emailem. (Úkol je uzavřen.) 

1.7.2 Různé – kalové čerpadlo: Obec zakoupila kalové čerpadlo pro hasiče, uloženo u hasičů. (Úkol je uza-

vřen.)   

1.7.3 a 1.7.4 – Různé - pouze informativní body minulého zastupitelstva o výsledku žádosti o dotace a plá-

novaných akcí. 

1.8.1 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání - dotaz na vytěžené bahno z potoka vyvážené na místní deponii. 

Odpověď na obavu, že je bahno toxické: Byly odebrány vzorky bahna z potoka vyvezeného na deponii, vý-

sledky vyšly, vzorek 749/18, protokol 7453/18 + vysvětlení Ing. Bláha dodáno.   

mailto:helena.novakova@librantice.cz
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Odpověď na dotaz, proč se vyváží na deponii, ve VŘ byl požadavek, aby si bahno řešil zhotovitel. Proběhlo 

jednání se zhotovitelem a kontrolní den prováděných prací se závěrem, že zhotovitel na deponii nebude již 

nic vyvážet. Deponie je nyní zcela uzavřena i pro všechny občany. OÚ pořídil a instaloval bránu, občané bu-

dou informování přes email, web a zákazovou ceduli přímo na místě. Budou pořízeny kamery a porušení 

zákazu bude trestáno. (Dotaz je uzavřen.) 

1.8.2 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání: Vytisknutí map obce s popisnými čísly pro účely lepší orientace 

hasičů a na obec.  – Mapy s hydranty vytiskl Michal Sčebel, mapy s popisnými čísly vytiskl Ivo Šolc, zalamino-

vala firma Deymed Diagnostic, všem děkujeme. Mapy budou umístěny v hasičárně, na obecním úřadě a 

pracovní verze pro potřebu zastupitelů. (Dotaz je uzavřen.) 

1.8.3 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání: Na rohu u Šolcových je hodně proschlý jasan. Obava z ohrožení 

u silnice. Šlo by prořezat nebo skácet? – Jaroslav Volenec byl situaci zkontrolovat. Strom bude prořezán 

ještě v tomto období vegetačního klidu. Jelikož je nutno vypůjčit plošinu, obec chce spojit i s prořezem ji-

ných stromů. Žádáme občany, aby nahlásili Jaroslavu Volencovi na jaroslav.volenec@librantice.cz nebo na 

úřad, pokud někde vidí potřebu prořezání stromů, i vlastních. Náklady pak budou rozpočítány dle času.  (Zů-

stává otevřeno do provedení prořezu.) 

1.8.4 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání: žádost o zprovoznění rozhlasu za občany, kteří nemají přístup na 

internet nebo nepoužívají telefon s možností přijímání zpráv. – Rozhlas byl zprovozněn. (Dotaz je uzavřen.) 

1.8.5 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání: připomínka, že hodiny na škole „bijí a nebijí“. – Hodiny byly 

opraveny z pohledu mechanického zařízení pro bití: nové háčky v obou čtvrthodinových i hodinových stro-

jích, přidělání zarážky a zvětšení otvoru v nosném prkně. Stav před a po viz obrázky a video. (Dotaz je uza-

vřen.) 

1.8.6 Nezodpovězené dotazy z 1. zasedání: změna hesla do starého obecního emailu byla provedena. Nové 

emailové kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách. (Dotaz je uzavřen.) 

 

2. Projednání otevření výběrového řízení na zasíťování lokality „Fryntova louka“. 

Je nutno zjistit, kolik bude obec stát zasíťování pozemků a co nejdříve začíst s plněním smlouvy 

uzavřenou s p. Šestákovou v roce 2018. 

Směnná smlouva s p. Šestákovou je zapsaná na KÚ, ČEZ byl zažádán o zasíťování 7-mi pozemků. 

Žádost byla odeslána a smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě byla podepsána. Nutno domluvit termíny. Jedná se o zakázku ma-

lého rozsahu, je to podle rozpočtu pana Frynty, dodán od Šestákových, zasíťování asi na 

2 800 000,- Kč. Jedná se o kompletní zasíťování: voda, kanalizace, elektrika, plyn a komunikace, 

mailto:jaroslav.volenec@librantice.cz
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optiku nutno dořešit, aby nebylo opomenuto. Na plyn nebyla zpracována projektová dokumen-

tace, teprve se kreslí, bude se řešit v průběhu stavby. Domluvit se na výzvě na termíny. 

Hlasuje se o vyhlášení výběrového řízení – výzva na podání návrhů na zasíťování.  

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

 

3. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Knihovně města HK. 

Knihovna nás požádala o finanční dotaci na nákup knih do výměnných fondů, žádají o 7500,- kč. Je 

to na rok 2019. 

Hlasuje se o poskytnutí dotací.  

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

4. Projednání dodatku č. 8 ke smlouvě s fi Marius Pedersen a.s. 

Došlo ke zdražení svozu odpadu. Navýšení cen za svoz odpadu, promítne se do popelnic. Známky 

už jsou na úřadě, nutno zaplatit do konce února 2019, i se psem, detailní rozpis cen bude zaslán 

emailem a vyvěšen na webu www.librantice.cz . Do konce března bude vyváženo na starou 

známku. Hlasuje se o navýšení cen. Starostka seznámila se změnami oproti minulé smlouvě.  

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

 

5. Jmenování členů finančního, kontrolního a stavebního výboru. 

Dne 1.12.2018 navrhli předsedové výborů členy. Viz doplněný zápis z ustavujícího zastupitelstva: 

Finanční výbor: Předseda výboru Milada Bortlíková 
 
Členové: Věra Vachková a Pavel Kubíček 

http://www.librantice.cz/
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Odpovědnosti – ze zákona: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od 

OÚ. 

Kontrolní výbor: Předseda výboru Petr Lukášek 
 
Členové: Helena Nováková   a    Patrik Šmatolán 

Odpovědnosti – ze zákona: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontro-

luje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené 

úkoly od OÚ. 

Stavební výbor: Předseda výboru Tomáš Lukášek 
 
Členové: Josef Radvan, Josef Chudý, Jiří Doležal, Miroslav Machač  

Odpovědnosti – dohled nad všemi běžícími projekty týkající se stavebních a archi-

tektských projektů a stavebních prací financovaných obcemi včetně kontroly uzaví-

raných smluv, vzhled stavby a povolení pro občany, vize obce, nový územní plán, 

podněty občanů v dané oblasti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další ur-

čené úkoly od OÚ. 

Hlasuje se, zda-li zastupitelé souhlasí s navrhnutými členy výborů a o odměně pro členy, kteří nej-

sou z řad zastupitel ve výši 2 049,- Kč měsíčně hrubého (jedná se o stejnou odměnu jako pro členy 

výborů, kteří jsou v zastupitelstvu).   

členové 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

odměna 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 
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6. Projednání podání žádostí o dotace. 

Hlasuje se o žádost o dotaci na obnovu a technické zajištění stávajících vodních nádrží. Dokumen-

tace a povolení na rybník u hasičárny je připravena. 

Dále se hlasuje o podání žádosti o dotaci od MMR na zpracování nového Územního plánu obce Lib-

rantice. 

 Hlasuje se o žádosti o dotaci. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

7. Rozpočtové opatření č. 4. 

Rozpočtové opatření ke konci roku je součástí zápisu jako příloha. 

Hlasuje se o schválení 4. rozpočtového opatření. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

8. Projednání nabídky projekčních prací na úpravu komunikace u obecního úřadu, včetně 

mostku. 

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2012 a již není aktuální. Kreslil to Ing. Vlasák a je 

ochoten dokumentaci upravit dle nových norem, abychom mohli znovu zažádat o stavební povo-

lení. Dokumentace pro mostek bude stát 78 000,- kč, nelze již udělat mostek z prefabrikátů, plá-

nuje se výstavba RD za úřadem a komunikace se bude používat pro dovoz materiálu.  

Mostky – propustky sólo nájezdy k parcelám nebude nutná taková dokumentace. Zde u obecního 

úřadu se bude jednat o komunikaci více zatěžovanou – akce Domek a další plány pro stavění.  

Hlasování odloženo do zjištění konkurenční ceny. 

9. Různé 

9.1 Plánované akce:  

• 15.12.2018 první ročník vánočního trhu – škola, výtěžek bude věnován na dobročinné účely. 
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• 20.12.2018 Vánoční zpívání 

• 20. 1. 2019 Setkání seniorů  

 

10. Diskuze. 

10.1 Ivoš Šolc dotaz – kanál, vyjádření SÚZ, kanál je osazen cedulemi, aby se nadále kanál nedeformoval. 

Pan Silný od SÚZ 2 mostky u Horákových/ u Milana Bortlíka a na Výravu. – Úkol kanál bude otevřen do 

ukončení opravy. 

10.2 Dotaz paní Volencové – zda-li jsou všechny parcely na Zvoničce prodány? Odpověď, prodány jsou, ale 

ne všude se staví.  

10.3 Dotaz Ivo Šolc – nesvítí lampy č. 92 a 93 nesvítí – a asi ještě číslo 4., dále nesvítí č. 59m u Vondráčko-

vých, dále se přidal Zdeněk Morávek, kde lampa též nesvítí, číslo zjistíme, a Josef Lukášek uvádí, že nesvítí 

celý vrch. – Úkol bude řešen s firmou Elus. 

10.4 Pan Holanec navrhuje rozlišit mosty dle zátěže a vyrobit jen prefabrikát. – Odpověď počítáme s tím, 

některé mostky bude možno z prefabrikátu, ale ne zmiňovaný mostek u OÚ z důvodu zástavby a plánova-

ného využívání. 

10.5 Dotaz - Není škoda, že cesta za obecním úřadem nebude propojena na záhumení? Odpověď: pozemky 

nejsou obecní, majitelé nesouhlasí s protažením. (Obecní je jenom po Křemenákovi.)  

10.6 Dotaz pan Holanec – Plánuje se údržba záhumeních cest, co se vybudovalo. Všechny cesty – záhumení i 

navazující kolmé jsou poškozené. Např. „Kupkova“ cesta je chycena strojem, vyjeté koleje a obnažené až na 

makadan, který se vyvaluje. – Zajistíme jednání s HNG – Tomáš Lukášek. Ověříme stav – Helena Nováková. 

Účast celkem 41 lidí. 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.12.2018 
 
Zapisovatel: Helena Nováková                           ………………viz originál ………………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
Ověřovatelé: Petr Lukášek                                    ……………… viz originál ………………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Miroslav Machač                            ……………… viz originál ………………………………. 
                                                                                                         Podpis 
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Starostka:     Alena Hladíková                                …………… viz originál …………………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 

Přílohy zápisu: rozpočtové opatření č. 4.  


