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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 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 30.10.2018, 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: Milada Bortlíková, Tomáš Lukášek 

 

Návrh programu: 

 1. Kupní smlouva na prodej pozemku -   st.č. 153 v obci a k.ú. Librantice.  

 2. Žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů – Daneta. 

 3. Nová výzva na akci „Zpracování projektové dokumentace nového Územního plánu obce Libran-

tice“. 

 4. Projednání stavební úpravy budovy obecního úřadu. 

 5. Rozpočtové provizorium na rok 2019.  

 6. Jmenování inventarizační komise. 

 7. Různé. 

 8. Diskuze. 

Doplněný program byl schválen a k programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 
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1. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku pod čistírnou u okálů. St. Č. 153 v obci a k. ú. Librantice. Bylo 

řádně vyvěšeno. Pozemek byl odhadnut na 41 500,- kč. Hlasuje se o prodeji za tuto odhadní cenu. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

2. Výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů pro zařízení pro zdravotně postižené Daneta - Žádost o pří-

spěvek na rok 2019. Odůvodnění, do zařízení dochází jeden z našich spoluobčanů. 

 Hlasuje se o daru ve výši 10 000,- kč.   

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 

 

3. Výzva na zpracování nové projektové dokumentace Územního plánu. 15.10.2018 došlo ke zrušení zadá-

vacího řízení, 22.10.2018 proběhla výzva k podání nových nabídek, cenové nabídky očekáváme do 

5.11.2018. Hlasuje se o souhlasu s novým výběrovým řízením. 

Výsledek hlasování:  Pro  7 Proti 0 Zdrželi se  0 

 

4. Projednání zadání projektu na stavební úpravy obecního úřadu. V tuto chvíli byli osloveni projektant a 

obdrželi jsme nabídku na provedení projektu. Bude se jednat o projektovou dokumentaci v rozsahu na sta-

vební povolení, uvnitř vybudování nové sociální zařízení, rozšíření úřadu, provedení topení, elektriky, zdra-

votní techniky, nové odkanalizování celého objektu pomocí vlastní ČOV, výměna oken, fasáda .... Cenová 

nabídka na vypracování nové dokumentace 49 500,- kč. Vedlejší cíl je mít tento projekt připravený i z dů-

vodu žádosti dotace na HK kraji. 

Pozn. Současně se stavebními úpravami obecního úřadu bude realizován chodník a přístupová cesta 

k úřadu v souladu s projektem na cestu a parkoviště u obecního úřadu, včetně mostu (na to je zpracovaná 

projektová dokumentace již z roku 2012, ale musíme znovu zažádat o stavební povolení). Na tuto část oprav 

také se zkusíme požádat o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj. 

 Hlasuje se o vypracování projektové dokumentace za cenu 49 500,- kč. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0  
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5. Schválení rozpočtového provizoria. Starostka navrhuje, aby se obec řídila do sestavení finálního rozpočtu 

na rok 2019 rozpočtovým provizoriem. Starostka seznámila přítomné s detailními podmínkami tohoto pro-

vizoria. Jedná se o dobu provizoria maximálně do 03/2019. Hlasuje se o souhlasu s rozpočtovým provizo-

riem. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2019. Měsíční výdaje nesmí překročit 1/12 výdajů schvále-

ného rozpočtu na rok 2018. 

Pravidla rozpočtového provizoria:  

výdaje = souhrnná částka z rozpočtu roku 2018 - 329 450,- 

příjmy = poplatky pes, odpad, dotace - 329 450,- 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 

6. Inventarizační komise, plán inventur na rok 2018 

Inventura bude prováděna ke dni 31.12.2018. Podklady připraví účetní obce.  

Hlasuje se jmenování komise ve složení: Milada Bortlíková, Věra Vachková, Pavel Kubíček. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 

ZO projednalo a schválilo plán inventur. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 

7. Různé 

7.1 Obec zakoupila drtič a moštovač. Zodpovědný za výpůjčky bude Patrik Šmatolán. Objednávat vypůjčení 

si můžou občané na emailové adrese: mostování@librantice.cz.  Úkol pro: Helena Nováková zajistí zveřej-

nění informace na webových stránkách a zaslání emailem.  

7.2 Obec zakoupí kalové čerpadlo pro hasiče. Úkol pro: Jaroslav Volenec  

7.3 Informace – Dopravní automobil pro hasiče – žádost o dotaci – jsme nezískali. Jaroslav Volenec seznámil 

s výsledky zamítnutí žádosti. Nákup nebude realizován. 

7.4 Oznámení – Plánované akce – kalendář akcí 

4. 11. 2018, 17:30 divadelní představení – Skandál v Čechách – Sokolovna Černilov 

17. 11. 2018 od rána výlov rybníka za Tanaborkem – Čičánek 

17. 11. 2018, 14:00 – Vítání občánků – hospoda Na hřišti 

1.12.2018 zájezd do divadla na muzikál Doktor Ox 

2.12.2018 Mikulášská nadílka  

mailto:mostování@librantice.cz
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15.12.2018 první ročník vánočního trhu – škola, výtěžek bude věnován na dobročinné účely 

20.12.2018 Vánoční zpívání 

8. Diskuze: 

8.1 Pan Pavlát má dotaz, co bude s bahnem vytěženým z potoka. Upozornil, že v zadávacích podmínkách 

výběrového řízení bylo, že firma, která zeminu vytěží, si odveze bahno na skládku. A dále upozornil, že ba-

hno je nadále vyváženo na místní kupu za hřištěm. Pan Pavlát požádal o cenovou nabídku firmy, která 

opravu potoka realizuje.  

Odpověď Alena Hladíková: Ano, bahno je vyváženo na kupu, nechali jsme si udělat rozbor bahna, čekáme 

na výsledky. Budeme informovat. Ohledně cenové nabídky provádějící firmy – starostka doporučila panu 

Pavlátovi poslat svoji žádost písemně dle zákona. Informace pak OU poskytne. 

8.2 Paní Volencová má dotaz: Asi před třemi roky se rozjela akce „Zasaď si svůj strom“. Je tato akce stále 

běžící nebo jak to skončilo? 

Odpověď Jaroslav Volenec. Akce sázení proběhla ve spolupráci se školou a se školkou a poté se již nepokra-

čovalo, nebyl zaznamenám větší zájem.  

8.3 Pan Šolc nabídnul obci vytisknutí map obce s popisnými čísly pro účely lepší orientace hasičů a na obec. 

Dále má dotaz: Na rohu u Šolcových je hodně proschlý jasan. Obava z ohrožení u silnice. Šlo by prořezat 

nebo skácet? 

Odpověď Jaroslav Volenec: Zajde zjistit aktuální stav a poté se domluvíme, jestli bude pokračovat skácením 

nebo jenom prořezáním.  

8.4 Pan Josef Lukášek žádá o zprovoznění rozhlasu za občany, kteří nemají přístup na internet nebo nepou-

žívají telefon s možností přijímání zpráv.  

Alena Hladíková: Potvrdila, že rozhlas nyní opravdu nefunguje, protože vyhořel. Petr Lukášek: Bereme jako 

připomínku a zajistíme opravu. 

8.5 Pan Lukášek reklamuje, že hodiny na škole „bijí a nebijí“. Bouchají, ale ne dle času. 

Odpověď Milada Bortlíková: Domluví se s ředitelem školy, zda-li již někoho nekontaktoval a pokud ne oslo-

víme dodavatele hodin s žádostí o opravu. 

8.6 Pan V. Koutník (coby bývalý zastupitel s přístupem do emaiu obce) požádal starostku o změnu hesla na 

emailové adrese ou@volny.cz .  

Odpověď Alena Hladíková: zajistí změnu hesla na ou@volny.cz . Helena Nováková doplnila informaci, že od 

adresy ou@volný.cz budeme přecházet na ou@librantice.cz a celé zastupitelstvo bude používat z důvodu 

mailto:ou@volny.cz
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transparentnosti pouze obecní emaiové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@librantice.cz  Tyto adresy jsou 

zveřejněny na našich aktualizovaných webových stránkách a jsou již funkční. 

 8.7 Promítání leteckých záběrů obce. 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2018 
 
Zapisovatel: Helena Nováková                           …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
Ověřovatelé: Milada Bortlíková                         …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Tomáš Lukášek                                …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
Starostka:     Alena Hladíková                                …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 

Přílohy zápisu: žádné.  
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