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Obecní úřad Librantice  

Librantice 80  
503 46   

Zápis  
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 19. 1.2023, od 19.00 hodin.  
 

Přítomni:  Jaroslav Volenec, Tomáš Lukášek, Vlasta Šolcová, Patrik Šmatolán, Martin 
Divecký, Jiří Doležal, Miroslav Machač 

Omluveni:  ---  

Jednání řídil starosta:  Jaroslav Volenec 

Zastupitelstvo je:  usnášeníschopné  

Zapisovatel:  Vlasta Šolcová 

Ověřovatelé:  Martin Divecký, Miroslav Machač 

 

Návrh programu:  

1. Kontrola plnění usnesení z 1. veřejného zasedání.   

2. Žádost denního stacionáře Klokan o poskytnutí finančního příspěvku. 

3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 464/19. 

4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 390/2. 

5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 1299/159.   

6. Projednání navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. 

7. Projednání vrácení peněžní částky z Mikroregionu Černilovsko za nákup kompostérů. 

8. Změna nájemní smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. – rozšíření. 

9. Schválení objednávky firma DIOZ – zpomalovací polštáře. 

10. Projednání plánu inventarizace za rok 2022. 

11. Ukončení působnosti člena kulturní komise a zvolení nového člena kulturní komise. 
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12. Různé. 

13. Diskuse. 

Doplněný 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. Jmenování členů finančního, kontrolního, stavebního a kulturního výboru-členové jmenování 
1.2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023 - rozpočet sestaven, schválen a vyvěšen na úřední desku obce 
1.3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou VAK Hradec Králové - zatím neuzavřeno, 

podán rozpor majitele sousedního pozemku 
1.4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Hradec Králové - příspěvek 7.500,-Kč 

schválen, zaslán 
1.5. Žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů Daneta - schváleno 10.000,-Kč, zasláno 
1.6. Rozpočtové opatření č. 4 – schváleno 
1.7. Jmenování zástupce na jednání Valné hromady Mikroregionu Černilovsko – jmenován J. Volenec 
1.8. Jmenování oprávněné osoby k jednání s MMHK, odbor hlavního architekta ve věci pořízení ného ÚP – 

jmenován T. Lukášek 

 

2. Žádost denního stacionáře Klokan o poskytnutí finančního příspěvku. 

Žádost denního stacionáře Klokan Hořice o poskytnutí finančního příspěvku. Uvedené zařízení navštěvují 2 
děti z Librantic. 

Hlasuje se o příspěvek ve výši 15.000,-Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0   

 

3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 464/19. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – obslužnosti s firmou ČEZ, vlastníkem pozemku je obec Librantice. 

Hlasuje se o uzavření smlouvy na pozemek p. č. 464/19.  

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0   
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4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 390/2. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – obslužnosti s firmou ČEZ Distribuce, Elektrocom s. r. o.. Nové 
zasíťování p. č. 390/2(majitel Jordis s. r. o.) 

Hlasuje se o uzavření smlouvy na pozemek p. č. 390/2. 

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0   

 

5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti p. č. 1299/159.   

Smlouva o zřízení věcného břemene – obslužnosti s firmou ČEZ Distribuce, Elektrocom s. r. o.. Nové 
zasíťování p. č. 1299/159 

Hlasuje se o uzavření smlouvy na pozemek p. č. 1299/159. 

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0   

 

6. Projednání navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Firma Marius Pedersen, která zajišťuje svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci, zaslala dodatek č. 
13 ke smlouvě č. 953041, ve kterém zvyšuje ceny za své služby. Částku za trvale hlášeného občana zvedla 
na 523,-Kč/rok bez DPH, částka včetně je 601,45 Kč. 

Hlasuje se o navýšení poplatku pro občany na částku 600,-Kč/osoba/rok. 

Výsledek hlasování:    Pro   5 Proti  2  Zdrželi se   0   

 

7. Projednání vrácení peněžní částky z Mikroregionu Černilovsko za nákup kompostérů. 

Vrácení peněžní částky z Mikroregionu Černilovsko za nákup kompostérů ve výši 12.032,16 Kč. 
Mikroregionu se podařilo lépe nakoupit, než byla stanovená cena, po celkovém vyúčtování vrací přeplatek 
obcím. 

Hlasuje se o odsouhlasení přeplatku ve výši 12.032,16 Kč a převod na účet obce. 

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0  
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8. Změna nájemní smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. – rozšíření. 

Firma Zásilkovna s. r. o. požádala o možnost rozšíření nájemní smlouvy z důvodu zvětšení výdejního boxu 
(prodloužení) o 2 m2.   

Hlasuje se o změnu nájemní smlouvy – prodloužení výdejního boxu o 2 m2. 

Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0 

 

9. Schválení objednávky firma DIOZ – zpomalovací polštáře 

Obec nechala vyhotovit návrh na umístění retardérů na záhumenní cestě. Jedná se o 4 ks, umístěné dle 
plánku (viz příloha).  Objednávka na zpomalovací gumové polštáře u firmy DIOZ ve výši 137.362,-Kč bez 
DPH. 

Hlasuje se o schválení objednávky ve výši 137.362,-Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:    Pro   7  Proti  0  Zdrželi se   0 

 

10. Projednání plánu inventarizace za rok 2022. 

Inventarizace proběhne od 1. 1. do 31. 1. 2023. Inventurní stavy budou k 31. 12. 2022. Inventarizační 
komise je v tomto složení: Vlasta Šolcová – předseda; Milada Bortlíková, Pavel Kubíček – členové.  

Hlasuje se o schválení složení komise. 

Výsledek hlasování:    Pro   7  Proti  0  Zdrželi se   0 

 

11. Ukončení působnosti člena kulturní komise a zvolení nového člena kulturní komise. 

Paní Hladíková Alena požádala zrušení  funkce člena v kulturní komisi obce Librantice  k 31. 12. 2022 z 
osobních důvodů. Předseda výboru navrhl dne 2. 1. 2023 nového člena p. Vojtěcha Tkáčíka. 

Odměna člena výboru bude poskytována ode dne odsouhlasení do funkce člena, tj. od 19. 1. 2023.      

Hlasuje se o zrušení funkce člena p. Hladíkové Aleny a zvolení nového člena p. Tkáčíka Vojtěcha. 

Výsledek hlasování:    Pro   7  Proti  0  Zdrželi se   0 

12. Různé. 
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12.1. Bude vypracován cenový návrh na svislé a vodorovné značení před školou na snížení rychlosti v tomto 
úseku a zajištění větší bezpečnosti osob pohybujících se v tomto prostoru. 

12.2. Linka bezpečí poslala na obec děkovný dopis za poskytnutou finanční částku. 

12.3.  Zastupitelstvo obce děkuje občanům za účast v 1. kole prezidentských voleb – 82,77 %  a doufá, že 
bude stejná účast i v 2. kole 27. – 28. 1.. 

12.4. Tříkrálové sbírka byla úspěšná, vybralo se 45.266,-Kč. ZO děkuje králům, doprovodu a všem, kteří 
přispěli. 

12.5. Na základě podnětů občanů k fungování Hospůdky Na Hřišti proběhla schůzka s nájemcem p. 
Pavelkou.  Byl upozorněn na dodržování otevírací doby a včasné oznámení její změny, aby se tato 
informace dostala k občanům (zveřejnění na stránkách obce a zaslání mobilním rozhlasem). Byl požádán o 
větší důraz na odvedenou práci brigádníků, čistotu a pořádek uvnitř, kolem objektu a snížení hlučnosti při 
provozu. 

12.6. Velkoobjemový kontejner - termíny leden – únor: 

čtvrtek 26. 1.  16-18  

sobota 4. 2.  8-10 

čtvrtek 9. 2. 16-18 

čtvrtek 23. 2. 16-18  

Prostor je monitorován kamerovým systémem. Mimo uvedené termíny je uzamčen. Odkládání odpadů 
pouze s dohledem pracovníka OÚ. Další termíny a časy budou upřesněny na stránkách obce, zaslány 
mobilním rozhlasem a vyvěšeny na oplocení prostoru. 

12.7. Svoz komunálního odpadu (popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů – 
každý lichý týden ve středu – svozový kalendář na stránkách obce.  

Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech (1x 
za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023 – viz svozový kalendář na stránkách obce. 

12.8. Poplatek ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitel 100,-Kč. Splatnost poplatku do 28. 2. příslušného kalendářního roku.  

Poplatek za popelnici – sazba poplatku za kalendářní rok činí 600,-Kč/osoba/rok. Je splatný jednorázově při 
převzetí svozové známky, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze platit souhrnně 
za domácnost.  
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Poplatníkem je: 

- je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu 

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 

Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku 
nebo zániku poplatkové povinnosti. 

12.9. TJ Librantice pořádá maškarní ples pátek 3. 2. 2023 od 20.00 v Hospůdce Hřišti. 

 

13. Diskuse. 

13.1. Pan Novák má dotaz na stav zhotovení studie na provoz obecní kanalizace. Odpověď Jiří Doležal: 
Proběhla vizuální kontrola v obci projektantem, probíhá geodetický průzkum, proběhne orientační 
zaměření. Studie kanalizace by měla být kombinací gravitační kanalizace + 1 přečerpávací stanice. 

13.2.  Pan Kubíček nesouhlasí s umístěním a rozšířením boxu Zásilkovny na současném prostoru. Nevadí mu 
poskytovaná služba, ale auta, která parkují při vyzvednutí (poškozený plot u školní zahrady) a následné 
otáčení u hřiště. Pan Koutník má připomínku, zda je možné box posunout o 1 m od chodníku. Odpověď 
Tomáš Lukášek: Bere tuto skutečnost na vědomí a projedná s firmou Zásilkovna. 

13.3.  Pan Koutník L. má připomínku, že na stránkách obce chybí u zápisu z 1. veřejného zasedání uvedená 
příloha – rozpočtové opatření č. 4. Dále prosí o vkládání dokumentů na úřední desku v jiném formátu než 
odt→nejlépe pdf. Dále se vyjádřil ke studii obecní kanalizace – v jiné vesnici mají s tímto typem špatné 
zkušenosti a spousta občanů si pořizuje čističky. Odpověď Vlasta Šolcová: Příloha bude vložena a informace 
o požadované změně na formát dokumentů předána osobám, které vkládají dokumenty na úřední desku. 

13.4.  Paní Bortlíková oznámila chybu při součtu Tříkrálové sbírky – uvedeno 45.466,-Kč, ale správně 
45.266,-Kč. Dále má dotaz na žádost dotace na přístavbu mateřské školy. Odpověď Tomáš Lukášek: Příjem 
žádostí na dotaci zatím vypsán nebyl a po schůzce s Pavlem Kubíčkem a zastupiteli rozhodnuto, že jsou 
důležitější stavební projekty k řešení – dokončení revitalizace náhonu, oprava a údržba obecních budov, 
vybudování nových chodníků, oprava stávajících.   

13.5.  Pan Lukášek J. má dotaz na možnost ukládání biologického odpadu – větví na zadní stranu kupy. 
Odpověď  Miroslav Machač: Větve budou převezeny na přední část, částečně spáleny nebo seštěpkovány. 
Dále prosí občany, aby na část Na Trnkách vozili pouze biologický odpad, který je možný zkompostovat.  

13.6. Pan Koutník L. má dotaz jak je to s projektem umístění zvoničky a vysvěceného zvonu. Odpověď 
Jaroslav Volenec: Stále není rozhodnuto, kde bude zvonička umístěna a zvon je umístěn na Obecním úřadě. 
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13.7.  Pan Novák má dotaz na úpravu autobusové zastávky u bývalé hospody. Odpověď Jaroslav Volenec: 
Obtížná komunikace s vlastníky pozemku (majetkové vypořádání), pokusí se znovu kontaktovat. Záměr o 
posunutí zastávky směrem k Hradci Králové je pouze předjednaný s Policií ČR.  

13.8.  Paní Bortlíková J. má dotaz na zastupitele jaké projekty jsou v plánu. Odpověď Tomáš Lukášek: 
Oprava obecního úřadu zvenku i zevnitř, zpracována studie na přestavbu obchodu na novou obecní budovu 
s úřadem, obchodem, knihovnou, posilovnou.    

13.9.   Paní Lukášková má dotaz, co by bylo potom s obecním úřadem. Odpověď Jaroslav Volenec sdělil, že 
se zatím neprobírala možnost dalšího využití.  

13.10.  Pan Lukášek Josef oznámil plánování dvou kulturních akci – 18. 2. 2023 povídání o stavbě 
Librantického mlýna ve skanzenu Krňovice a 25. 3. 2023 beseda, přednáška  s p. Lukáškem z Bystrého o 
Orlických horách.  Tyto akce budou včas oznámeny veřejnosti na webových stránkách obce a mobilním 
rozhlasem. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  19. 1. 2023 
Přítomno 55 +7 
 
Zapisovatel: Vlasta Šolcová                               …………………viz originál………….  
                                                                                                        Podpis  
 
Ověřovatelé: Martin Divecký                            …………………viz originál.………….  
                                                                                                         Podpis  
 
                        Miroslav Machač                         …………………viz originál.………….  
                                                                                                         Podpis  
 
 
Starosta: Jaroslav Volenec                                  …………………viz originál………….  
                                                                                                         Podpis  
 
 
 Přílohy zápisu: 0 
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Revize zápisu z 2. veřejného zasedání ZO Librantice dne 19. 1. 2023. 
 
Bod 14 Schválení investičního záměru – Výměna oken základní školy Librantice. 
 
ZO obce Librantice schvaluje podání  investičního  záměru Obec Librantice – Výměna oken základní školy do 
výzvy Ministerstva financí na Podporu obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství 
v působnosti obcí (podprogram 298D2320) a spolufinancování ve výši minimálně 30 % celkových nákladů 
akce. 
 
Výsledek hlasování:    Pro   7 Proti  0  Zdrželi se   0 

 

Zapisovatel: Vlasta Šolcová           ……………viz originál…………. 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Divecký      ……………viz originál.…………. 
 
                          Miroslav Machač   ……………viz originál…………. 
 
 
Starosta: Jaroslav Volenec             ……………viz originál…………… 
 


