Zápis
11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libuň
konaného ve středu 10. června 2020
v sokolovně v Libuni

Starosta zahájil veřejné zasedání uvítáním přítomných.
Přítomní: M. Daňo, R. Kozáková, R. Zrnečková, P. Veselý, O. Fiala
Nepřítomni: H. Červová – omluvena
ZO usnášení schopné.
Zvoleni:
ověřovatelé zápisu – P. Veselý, O. Fiala
zapisovatel – L. Vránová
návrhová komise – R. Zrnečková, R. Kozáková
Hlasování veřejné, o každém bodě zvlášť.
Program:
1. Úvod – aktuálně v obci
2. Kontrola usnesení 10. veřejného zasedání ze dne 13.5.2020
3. Zpráva o hospodaření
4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
5. Závěrečný účet ZŠ Libuň za rok 2019
6. Účetní uzávěrka ZŠ Libuň 2019
7. Odpisový plán ZŠ Libuň na rok 2020
8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019
9. Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ Libuň ve výši Kč 47.459,60
10. Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ Libuň ve výši Kč 11.153,61
11. Žádost poskytnutí dotace Obci Dětenice – provoz letního vlaku v roce 2020
12. Žádost pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,--Kč
13. Schválení vodného a stočného od 1.5.2020.
14. Schválení aktualizace OZV o nočním klidu
15. Diskuze
16. Závěr a pozvání na kulturní akce
Hlasování o programu: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
1. Aktuálně v obci:
Dokončovací práce na projektu „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Libuň“ probíhají terénní
úpravny, malování a úklid. Obec byla vyzvána na den 16.6.2020 od 10.00 hodin k převzetí díla.
2. Kontrola usnesení 10. veřejného zasedání ze dne 13.5.2020:
Bod č. 1 usnesení – Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2020 bylo zveřejněno na úřední a elektronické
desce.
Bod č. 2 usnesení – Závěrečný účet za rok 2019 byl zveřejněn na úřední a elektronické desce.
Bod č. 3 usnesení – Účetní uzávěrka za rok 2019 byla zveřejněna na úřední a elektronické desce.
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Bod č. 4 usnesení – Pravomoc starosty k provádění rozpočtových změn byla schválena.
Bod č. 5 usnesení – Smlouva o dotaci SDH Libunec připravena k podpisu.
Bod č. 6 usnesení – OZV č. 1/2020 zveřejněna a odeslána na Ministerstvo vnitra.
Bod č.7 usnesení – OZV č. 2/2020 zveřejněna a odeslána na Ministerstvo vnitra.
Bod č.8 usnesení – OZV č. 3/2020 zveřejněna a odeslána na Ministerstvo vnitra.
Bod č.9 usnesení – Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu – schválena.
Bod č.10 usnesení – Oprava komunikace Šidloby zhotovena a uhrazena.
Bod č.11 usnesení – Finanční příspěvek ve výši Kč 3000,-- Občanské poradně Hořice poskytnut.
Bod č.12 usnesení – Zařazení území obce do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
schváleno.
Bod č.13 usnesení – Dodatek č.1 SOD Stavrecon Pardubice podepsán.
Z Diskuze:
1) Křížek u Svatého Petra je potřeba opravit celý. Díry v komunikaci - je v plánu oprava a
propustek je již vyčištěn.
2) Nedotažený asfalt u hasičárny v Libunci – hledá se řešení nápravy.
3. Zpráva o hospodaření obce 1-5/2020
Příjmy: celkem z toho: daňové příjmy transf. st. rozp. poplatky statní příjmy -

8.968.565,12
3.960.647,17
4.135.805,72
674.832,40
197.279,83

Výdaje: celkem z toho: nájem B. dům sběr a svoz kom. odpadu škola mimoř. splátka úvěru pozemní komunikace -

20.473.330,80
750.000,611.089,76
11.398.855,52
4.061.430,72
690.634,60

4. Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy k nahlédnutí. Výčet zásadnějších
rozpočtových změn:
RO č. 3: na straně výdajů: 2.595.100,-- Kč – z toho 2.590.000,-- Kč - škola
Hlasování o rozpočtovém opatření: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
5. Závěrečný účet ZŠ Libuň za rok 2019 byl zveřejněn na úřední a elektronické desce,
rovněž je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Hlasování o závěrečném účtu ZŠ: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
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6. Účetní závěrka ZŠ Libuň za rok 2019, která byla rovněž zveřejněna a zpřístupněna k
nahlédnutí.
Hlasování o účetní závěrce ZŠ: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
7. Odpisový plán ZŠ Libuň ve výši 10.000,-- Kč předmět - zahradní altán.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
8. Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ZŠ Libuň za rok 2019 ve výši
125.441,22 Kč ponechat v celé výši ZŠ Libuň.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
9. Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ Libuň ve výši 47.459,60 Kč na pořízení učebních
pomůcek.
Hlasování o čerpání rezervního fondu: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
10. Žádost o čerpání rezervního fondu ZŠ Libuň ve výši 11.153,61 Kč na použití 19%
úspory daně z příjmů právnických osob za rok 2018
Hlasování o čerpání rezervního fondu: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
11. Žádost o poskytnutí dotace Obci Dětenice na provoz letního vlaku v roce 2020 ve
výši 4.000,-- Kč.
Hlasování o poskytnutí dotace: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
12. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,-- Kč. Z důvodu
značného propadu příjmů zastupitelstvo navrhuje podporu ve výši 2.500,-- Kč.
Hlasování o dotaci v hodnotě 2.500,--Kč: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
13. Schválení vodného a stočného na období od změny sazby DPH dle kalkulace
správce Stavoka Kosice, a.s. - vodné ve výši 27,27 Kč, stočné ve výši 2,24 Kč bez DPH.
Hlasování o vodném a stočném: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
14. Schválení změny OZV o nočním klidu – zkrácení období nočního klidu o 2 hodiny tedy
od 24.00 – 6.00 h v termínech 3.-5.7, 10.7, 24.-25.7, 7.8., 21.8.2020. ve VT Jinolice.
Hlasování o změně OZV: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
15. Diskuze:


Pan Jaroslav Dlouhý se první dotazuje, kolik nyní bude stát vodné a stočné.
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Pan starosta odpovídá, že dohromady cca 32,50 Kč.




Slečna Dědková se ptá, zda se bude nová plánovaná kanalizace napojovat na stávající.
Pan starosta odpovídá, že nikoliv. Současná kanalizace je pouze dešťová. Nová kanalizace
je již zakreslená po celé obci Libuň, vyjma části od hlavní silnice k osadě Šidloby, neboť
někteří majitelé nesouhlasili s vedením kanalizace na jejich pozemku a tím odřízli jedu
větev k již zmíněné části.
Druhý dotaz slečny Dědkové je ohledně zvýšení daně z nemovitosti.
Paní Zrnečková odpovídá, že takto bude postupně postupovat většina obcí, neboť tato
daň se prostřednictvím finančního úřadu vrací v celé výši obcím a navyšuje tak znatelně
příjmy do rozpočtu obcí.
Pan starosta dává příklad na svozu komunálního odpadu, kdy se od obyvatel vybere půl
milionu a celkové náklady činí cca 1 300 000.--Kč. Příjmy z daně nemovitostí pomůže
tento deficit napravit.
Paní Burdová má prosbu, že jestliže se bude opravovat křížek u Svatého Petra, tak zdali
by se mohl umístit čelem do krajiny (na západ), neboť nyní byl čelem do obce Libuň a
působil tak jako dopravní značka.
Dále se paní Burdová ptá, jak k tomu přijdou majitelé nemovitostí, kteří se nebudou moci
napojit k nové kanalizaci, zásluhou majitelů nemovitostí, kteří odmítli vedení kanalizace
na svých pozemcích a zmařili tak vedení kanalizace k osadě Šidloby, neboť jiná možnost
se nenabízela.
Pan starosta odpovídá, že pravděpodobně nebudou odkanalizovány.
Pan Pluhař se dotazuje, zda se opraví cesta na Hvozdec na Březce.
Pan starosta odpovídá, že větší rekonstrukce podobná té, co se letos realizovala u osady
Šidloby se neplánuje, nicméně největší díry se prozatím zasypou.
Paní Jurásková má dotaz, zda by se nenašel materiál na opravu cestu k její nemovitosti,
neboť cesta je po těžbě dřeva rozježděná. Dále poukazuje na komunikaci podél Edenu,
neboť je ve velmi špatném stavu.
Pan starosta odpovídá, že co se týče komunikace kolem Edenu do Jinolic, je ve vlastnictví
silnic a po telefonickém dotazu, zda by ji mohli opravit, mu bylo řečeno, že nyní během
4-5 let určitě ne, neboť jsou na tom jinde i daleko hůř. Cestu kolem její nemovitosti
prověří.
Poslední dotaz paní Juráskové byla prosba o jeden kontejner na směsný odpad u
křižovatky na Březce, neboť tam rekreanti nechávají plné igelitky odpadu a není
výjimkou, že se válejí odhozené kdekoliv.
Paní Zrnečková odpovídá, že další kontejner není řešení. Rekreanti dostávají pytle na
směsný odpad, v obci Březka jsou dvě místa s kontejnery na tříděný odpad, tak kdyby
každý zacházel s odpady, jak se má, tak to kapacitně stačí.





















16. Závěr – Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly
návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny, nebo úpravy přijatých usnesení a pan
starosta se loučí a zve na kulturní akce:
Dětský den dne 4.7.2020 od 9 hodin na hřišti v Libuni.
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„Oslavy výročí obce a sjezdu rodáků“ při příležitosti 630 let od vzniku obce a 130 let od
založení SDH v Libunci dne 29.8.2020.

Ukončeno: 18:30 hod.
Zapsala: L. Vránová

Ověřovatelé zápisu:

P. Veselý……………………………………………

O. Fiala……………………………………………..
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