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Zápis 

ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 11. 12. 2019, od 19.00 hodin. 

 

Přítomni:  Alena Hladíková (AH), Milada Bortlíková (MB), Jaroslav Volenec (JV), Petr 

Lukášek (PL), Miroslav Machač (MM), Patrik Šmatolán (PŠ), Tomáš Lukášek  

(TL) 

Omluveni:  

Jednání řídila starostka: Alena Hladíková 

Zastupitelstvo je: usnášeníschopné 

Zapisovatel: Milada Bortlíková 

Ověřovatelé: Miroslav Machač a Tomáš Lukášek 

Program a oznámení vy-

věšeny:  

Od 3. 12. 2019 do 11. 12. 2019  

Návrh programu, který byl zveřejněný na úřední desce: 

1. Kontrola plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání. 

2. Rozpočtové provizorium na rok 2020 

3. Inventarizační komise a plán inventur 2019 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

5. Žádost o poskytnutí dotace na počítač a systém pro knihovny 

6.  Poskytnutí dotace pro knihovnu Hradec Králové 

7. Výzva na opravu záhumenní cesty 

8. Žádost o dotaci na mladé hasiče 

9. Různé 

10. Diskuze 

 

Hlasování o schválení programu:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
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1. Kontrola plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání. 

7.3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019406/VB/1A - 

elektřina "Fryntova louka" - podepsáno a odesláno 

7.4. Projednání smlouvy na nákup nového stroje na údržbu obce - zakoupen, dodán, parkován v 

hasič. zbrojnici. Dodání zbývajících částí (lopata, sekačka cepová a kartáč) bude do března 2020 

7.5. Projednání cenové nabídky projektových prací - další etapa úpravy Librantického potoka - 

objednáno 

7.6.  Rozpočtové opatření č. 7 - provedeno 

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a 

o smlouvě budoucí nájemní (Fryntova louka) - smlouva podepsána 

Záměr směny pozemků 119/23 a 119/22 - je v řešení 

Záměr prodeje pozemků na "Fryntově louce" - vyvěšeno 

2. Rozpočtové provizorium na rok 2020. Do sestavení finálního rozpočtu se obec bude řídit 

rozpočtovým provizoriem. Měsíční výdaje nepřekročí 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 

2019 tj. 752 641,-- Kč. Pravidla rozpočtového provizoria: budou hrazeny výdaje obce spojené s 

provozem obecního úřadu a obecně s chodem obce, výdaje z uzavřených smluv a z 

pracovněprávních vztahů, plnění povinností obce, které vyplývají z právních předpisů. 1/12  

Schválení rozpočtového provizoria - hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0     

3.  Stanovení inventarizační komise a plán inventur na rok 2019 

Předsedou inventarizační komise byla jmenována M. Bortlíková, členy V. Vachková a Pavel 

Kubíček. Inventury budou zahájeny 12. 12. 2019 a ukončeny 31. 1. 2020.  

Schválení - hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

4. Rozpočtové opatření č. 8. Rozpočtové úpravy položek ke konci roku 2019 budou přílohou 

tohoto zápisu. 

        Schválení  - hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

5. Podání žádosti o dotaci na knihovní systém a počítač pro obecní knihovnu. Celkové náklady na 

projekt jsou 30 125 Kč. Výše dotace 20 000 Kč.  

Schválení podání žádosti - hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
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6. Dotace pro Knihovnu Hradec Králové. Finanční dotace ve výši 7 500 Kč na nákup knih do 

výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.  

 Schválení dotace - hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

7. Záměr vypsání výběrového řízení na opravu záhumenní cesty. Termín k odevzdání nabídek je 

31. 1. 2020 do 12.00 hodin. 

Schválení výběrového řízení - hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

8. Žádost o dotaci na mladé hasiče. Královéhradecký kraj vypisuje dotace na podporu činnosti v 

oblasti práce s hasiči ve věku 3-18 let a na obnovu hasičské techniky. Podání žádostí do 2. 2. 2020. 

Schválení podání žádosti - hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

9. Různé 

 9.1. Svoz odpadů na rok 2020. Od 1. 1. dochází k navýšení cen za svoz odpadů o cca 8 %. 

Ceník je přílohou tohoto zápisu a bude vyvěšen na webových stránkách. Zároveň dochází k 

zavedení zpětného odběru jedlých olejů z domácnosti. Při svozu popelnic je možno položit 

na popelnici uzavřenou plastovou lahev s jedlým olejem. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 

953041 s firmou Marius Pedersen a.s. platný do 1.1.2020. 

    Schválení dodatku smlouvy – hlasování:   Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

 9.2. Seznámení s úpravami webových stránek. Zvýraznění nadcházejících akcí v obci 

naleznete nově k sekci kalendář viditelné na první stránce. 

 9.3. Nejbližší akce: 

 14. 12. vánoční jarmark 

19. 12. vánoční besídka a zpívání 

21. 12. návštěva pivovaru ve Stěžerách 

4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka 

24. 1. Maškarní ples 

26. 1. Setkání seniorů 
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9. 2. Dětský karneval 

 21. 2. Hasičský ples 

10.     Diskuze.  

• Z. Dvořáková měla dotaz jestli obec neuvažuje o rozšíření kapacity místní mateřské školy - 

zatím jsme o tom neuvažovali , ale zvážíme možnosti. 

• I. Šolc - u Ferbasových je rozježděný kanalizační poklop - již je ve výrobě a p. Machač ho 

osadí. 

• I. Šolc - jak je to s terénními úpravami po výkopových pracích firmy SPCom. Na hořejším 

konci se propadají - budeme s nimi jednat.  

• H. Nováková - dotaz na zveřejnění smlouvy s firmou SPCom, smlouva není zveřejněna na 

webových stránkách – zjistíme bližší informace 

Dále dává podnět na schvalování a rušení smluv a všech dodatků ke smlouvám dle 

podmínek Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.  

Dodatek 2 a 3 ke smlouvě se Stavokou. Rozepsat jaké byly vícepráce a proč bylo odpuštěno 

penále dle těchto dodatků. – odpověď starostky: na základě dodatku smlouvy bylo 

dohodnuto posunutí termínu. V tomto případě se penále nevypočítává.  

• R. Pavlát - měl stejný dotaz - upozorňuje, že obec měla požadovat penále, dále vznesl 

dotaz, jak proběhlo předání potoka, protože tam byla zabetonována roura a vypadl kámen , 

kde se tlačí spodní voda a v rybníku voda není – při přebírání bylo toto zjištěno jako závada, 

která byla odstraněna. 

• R. Pavlát si vyžádal podklady a má dotaz, proč obec zaplatila p. Silnénu, který opravoval 

rybník u Andrů, práce, které nebyly udělány. Vyjmenoval položky, kterých se to týká. 

Celkem podle něho jde o částku ve výši 36 330 Kč s daní. Co prý dělá stavební a kontrolní 

komise - ZO se tímto podnětem bude zabývat 

• Další dotaz měl k deponii - dle zápisu z r. 2007 obec povolila ukládání zeminy za úplatu - 

kolik během let za ukládání vybrala? - bude zjištěno v účetnictví  

• I. Šolc - terénní úpravy u Elusu po firmě Stavoka - budou firmou dokončeny na jaře 

• J. Novák - dotaz na zaměření potoka u jeho pozemků - je vyřešeno 
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• M. Morávek - upozornil, že do kontejneru na nadměrný odpad byl vhozen celý gauč, který 

mohl jeho majitel rozebrat na jednotlivé části a jestli by nešlo, aby se tomu zabránilo 

otevírat sběrné místo pouze v určitou dobu - plánujeme uzavření areálu  

• I. Šolc - dořešit sběrná místa na plasty - pro příští rok budou určeny termíny svozu plastů a 

sběrná místa. Také bude po novém roce opět přistaven kontejner na větve. Na jaře se 

budou zase moci vozit větve na tzv. čarodějnice. 

• I. Šolc - zda uvažuje obec o dovybavení venkovního areálu u hospody zahradním nábytkem 

- budeme o tom uvažovat 

• Informace k podnětu z minulého zasedání - mostky k Jarkovským a Pavlátovým budou 

osazeny zábradlím. Bude jednoduché, aby v případě velké vody nebylo překážkou průtoku. 

• V. Koutníková po ukončení zasedání upozornila na nutnost vylepování pozvánek na obecní 

zasedání na vývěsky 

 

Účast 22+7. Zápis byl vyhotoven dne:  11.  12. 2019 

 
Zapisovatel: Milada Bortlíková                            ……….……………viz originál………………………… 
                                                                                                         Podpis 
 
Ověřovatelé: Miroslav Machač                                 …………………… viz originál ……………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Tomáš Lukášek                                    …………………… viz originál ………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
Starostka:     Alena Hladíková                                  …………………… viz originál ………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
 
 
 


