Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
konaného dne 27. 2. 2016
Přítomni: Robin Martinek, Miloslav Zelinka, M. Poláček, Karel Stříbrný, Stanislav Pavlát
Omluveni:
Hosté:
Občané

Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a občany.
Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Miloše Poláčka a
Stanislava Pavláta.
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:

1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnocení činnosti obce za rok 2015
Výhled činnosti obce na rok 2016
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2016
Projednání aktuální agendy
Závěr

Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů
pro - proti - zdržel se
5- 0- 0

Ad 1.
Starosta podal informaci o hospodaření obce v roce 2015. Podal komentář k tabulce příjmů a výdajů, která
obsahuje shrnutí hospodaření obce, výši příjmů a výdajů. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši cca 347
tis. Kč (v r. 2014 269 tis. Kč). V průběhu roku probíhaly práce související s údržbou zeleně, pozemků a
komunikací, vyžínání a sekání trávy. Byly dokončeny práce související se zajištěním bezpečnosti ve svahu u
Semelů a dokončeno vybudování opěrná zeď u Semelů, která je osazena bezpečnostním zábradlím. Po
dohodě s lesním hospodářem p. Ing. Bartošem byly realizovány nezbytné práce v obecním lese. Část dřeva
byla prodána jako palivové dřevo místním občanům, část bude prodána firmě Mareš. Došlo rovněž
k částečnému zpevnění cesty do lesa za Poláčkovými. Obec ve spolupráci s SDH uspořádala několik
společenských a kulturních akcí. Ve spolupráci s obcí Sendraž proběhl další ročník Pohádkové cesty.
Usnesení: OZ bere na vědomí informaci o zhodnocení činnosti obce za rok 2015
pro - proti - zdržel se
5- 0- 0

Ad 2.
Starosta shrnul prioritní body, které jsou v plánu na letošní rok, tj. zejména dokončení prácí v lese dle
pokynů správce Ing. Bartoše. Provádění údržby obecních pozemků, zapojení do zájmové činnosti v obci,
pokračování v kurzech AJ, možnosti sportovního vyžití na hřišti, organizované cvičení na úřadě. Částečné
zpevnění komunikace za Machovými směrem „k oplocence NM“. Pokračování v nátěru svodidel a mostků,
nátěr laviček a lavic pod pergolou. Ve spolupráci s JSDH organizace kulturně společenských akci v průběhu
celého roku (čarodějnice, Pohádkový les opět ve spolupráci se Sendraží, oslavy výročí SDH atd.).
Dovybavení členů JSDH potřebnými oděvy. V roce 2016 bude uloženo členům JSDH, aby zajišťovali
provádění údržby, úklidu a sečení obecních ploch. Pokračování v činnosti související se získáváním
podkladů pro vytvoření obecní kroniky a následně možnosti získání obecního praporu a znaku obce. (občané
nejsou příliš sdílní s poskytnutím historických materiálů).
Usnesení: OZ schvaluje navržený plán činnosti obce na rok 2016
pro - proti - zdržel se
5–0–0
Ad 3.
Návrh rozpočtu byl sestaven s ohledem na předpokládané příjmy dle roku 2015. Výdajová část rozpočtu
byla tvořena dle aktuálních plánovaných činností obce. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný na straně
příjmů i výdajů ve výši 805.500,- Kč.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný a pověřuje starostu
k provádění dílčích rozpočtových úprav, s nimiž budou členové OZ seznámeni vždy na nejbližším jednání
zastupitelstva. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.
Rozpočet je nedílnou součástí zápisu.
pro - proti - zdržel se
5–0–0

Ad 4.
Informace o provedené kontrole hospodaření – dne 5.2.2016 se uskutečnila pravidelná kontrola
hospodaření, kterou prováděly pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Výsledek kontroly je,
že nebyly shledány žádné nedostatky a pochybení.
Schválení dohody Ing. Dudková – dohoda o provádění účetních prací v roce 2016 ve stejné výši jako
v loňském roce tj. 20.000,- Kč
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti pro rok 2016 na
3 dotované spoje.
V letošním roce nás v říjnu čeká zajištění voleb do Krajského zastupitelstva. Opět bude nutné ustavit
4členou volební komisi (3 čl. + zapisovatelka).
Od dubna do října 2016 bude úplná uzavírka Sepského mostu v Novém Městě nad Metují – aktuální info….
Usnesení: OZ bere na vědomí informaci provedené kontrole ze dne 5.2.2016
OZ schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Ing. Dudkovou na provádění účetních prací v roce 2016
OZ schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na
úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti pro rok 2017
pro - proti - zdržel se
5–0–0

Závěr
Po ukončení jednání zastupitelstva pozval starosta přítomné občany jménem celého OZ k posezení a
obecnímu karnevalu.

V Libchyni dne: 27. 2. 2016

Ověřovatelé zápisu:

