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Zápis 

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Librantice 
konaného dne 7. 11. 2019, od 19.00 hodin. 

 

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

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

Omluveni: Tomáš Lukášek  (TL) 

Jednání řídila starostka: Alena Hladíková 

Zastupitelstvo je: usnášeníschopné 

Zapisovatel: Milada Bortlíková 

Ověřovatelé: Patrik Šmatolán, Jaroslav Volenec 

Program a oznámení vy-

věšeny:  

Od 25.10.2019 do 7. 11. 2019  

Návrh programu, který byl zveřejněný na úřední desce: 

1. Kontrola plnění usnesení z 6. veřejného zasedání. 

2. Slib nového člena zastupitelstva obce.  

3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2019406/VB/1A – elektrika „Fryntova louka“. 

4.  Projednání smlouvy na nákup nového stroje na údržbu obce. 

5. Projednání nabídky cen projektových prací – další etapa úpravy Librantického 

potoka. 

6.  Rozpočtové opatření č. 7.  

7. Různé 

8. Diskuze 

 

Hlasování o schválení programu:  Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
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1. Kontrola plnění usnesení z 6. veřejného zasedání. 

6.2. Projednání směnné smlouvy na pozemky p.č. 66/2 a 1299/93 - provedeno 

 a darovací smlouvy na pozemek p.č. 1891 – bude realizováno při jednání s paní Šestákovou 

6.3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky za účelem umožnění realizace 

stavby „II/299 Librantice – hranice okresu NA“ – provedeno OZ, z kraje zatím nepřišlo 

6.4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019275 - 

provedeno 

6.5. Projednání uzavření smlouvy na akci „Komunikace a inženýrské sítě -  lokalita č. 11 Fryntova 

louka“- provedeno 

    a „Úprava rybníka č. 2“. - provedeno 

6.6. Projednání smlouvy o upsání akcií v počtu 216 ks kmenových akcií na jméno se společností 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a projednání prohlášení o nepeněžitém vkladu do 

majetku této obchodní společnosti a zápisu o vnesení nepeněžitého vkladu – ze strany OÚ 

podepsáno, předání neproběhlo (zatím není podpis Vaku) 

2.  Slib nového člena zastupitelstva. 

Dne 10. 10. 2019 podala rezignaci na funkci člena OZ p. Helena Nováková. Prvním 

náhradníkem byl p. Patrik Šmatolán, který složil slib. Slib – příloha zápisu. 

3.     Projednání smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2019406/VB/1A – elektrika „Fryntova louka“. 

Schválení smlouvy - hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

4. Projednání smlouvy o nákupu stroje DAPPER 5000 na komunální údržbu včetně 

příslušenství. Ve výběrovém řízení byl vybrán jako dodavatel tohoto stroje Vladimír Ježek, 

Černilov.  

Smlouva byla podepsána dne 21. 10. 2019 a cena stroje včetně příslušenství je 1 552 998,70 Kč 

včetně DPH. Mezi příslušenstvím je: sekačka rotační, sekačka ramenová, kartáč rotační, lopata 

s přidržovačem, sekačka cepová, paletizační vidle, lopata základní. Stroj byl již dodán a bude 

parkovat v hasičské zbrojnici. 
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       Schválení smlouvy - hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

5. Projednání nabídky cen projektových prací – další etapa úpravy Librantického potoka. 

Jedná se o úsek od firmy Elus, s.r.o. po křižovatku na Černilov. Celou část prošli s 

projektantem členové stavební komise, aby upozornili na kritická místa. Nabídková cena 

projektu 3. etapy od firmy Pilař je 121 000 Kč bez DPH. Termín zaměření a rozbor 

sedimentů je do 31. 12. 2019, projekt bude hotov do 31. 1. 2019. Realizace celé 3. etapy 

bude rozdělena z důvodu její náročnosti na dvě části.  

        Odsouhlaseni cenové nabídky - hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

6. Rozpočtové opatření č. 7 

Rozpočtové opatření č. 7 se týká navýšení rozpočtu ve výdajích ve výši 1 552 998 Kč – nákup 

stroje na komunální práce 

       Schválení smlouvy - hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

7. Různé 

 7.1. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (Fryntova louka). Firma GasNet, s.r.o. 

          Schválení smlouvy – hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 7.2. Úprava směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (101-200tis)  

 – výzva min. 3 zájemcům  odsouhlasená zastupitelstvem obce. Byla zrušena podmínka o 

možnosti dodání pouze elektronicky. 

            Schválení změny - hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 7.3. Záměr prodeje pozemku na „Fryntově louce“  

Bude vyvěšen záměr prodeje parcel:  464/19 o výměře 1 101 m2, 464/20 o výměře 1 111 

m2 a 464/21 o výměře 1 112 m2. Cena pozemku je 2 100 Kč/m2. 

 Cena pozemku - hlasování:   Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

• 7.4. Záměr směny pozemku 119/23 a 119/22 oba o výměře cca 14 m2. Jedná se o pozemky u RD 

Čihákových.  
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• Odsouhlasení směny - hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

• 7.5. Odpady. Za budovou obecního úřadu bude od 1. 1. 2020 zajištěn zpětný odběr 

použitého oleje z domácnosti. Uzavřené plastové lahve se budou ukládat do sběrné 

nádoby. Od 5. prosince proběhne sběr papíru u školy. Pokud bude zájem je možné ještě do 

konce roku zrealizovat sběr větví.  

 7.6. Akce do konce roku a v lednu 2020. 

 9. 11. zájezd do Prahy do divadla Na Fidlovačce 

 10. 11. svatomartinské menu v místní hospůdce 

17. 11. vítání občánků 

1. 12. mikulášská besídka pro místní a děti z DD Nechanice 

14. 12. vánoční jarmark 

19. 12. vánoční besídka a zpívání 

21. 12. návštěva pivovaru ve Stěžerách 

4. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka 

 

8.     Diskuze.  

• 8.1. M. Tkáčíková informovala, že jsou ještě 4 volné lístky do divadla 

• 8.2. Josef Lukášek upozornil na uložené větve na hnojništi u "Trnek" a u "Vrbiček" jsou 

plastové pytle v příkopu. 

• 8.3. V. Volenec měl dotaz, jestli si může obec dovolit nákup stroje na údržbu. V současné 

době je na účtě obce cca 8 800 tis. Kč. Nedávno se prodal pozemek za 1 400 tis. a tyto 

finance se na nákup použijí. V současné době máme 594 obyvatel.  

• I. Novotná měla dotaz, zda obec počítá s osazením zábradlí na mostky - OZ toto projedná 
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• J. Bortlíková - upozornila, že v jejich ulici nesvítí světlo. Nesvítí také světlo v čekárně u 

Brandejsových a u Elusu - bude nahlášeno k opravě. Na každém sloupu veřejného osvětlení 

je číslo a pokud lampa nesvítí, můžete to nahlásit na OÚ. 

• V. Koutníková - jaká je situace kolem čekárny u bývalé hospody - plánujme její opravu 

• V. Šolcová - u výjezdu z HNG je rozbitá silnice - bude nahlášeno na Správu a údržbu silnic 

HK. Zároveň J. Volenec informoval o nutnosti opravit Záhumenní cestu. Jednáme o 

spolufinancování s HNG. 

• Josef Lukášek - u Ferbasových je nutno opravit překop cesty - bude opraveno recyklátem. 

Dále měl dotaz na SPcom - na výkopové práce nastoupí jiná firma a bude se pokračovat.  

• Jaroslav Lukášek - hodiny na škole dobře bijí, ale jdou špatně - na jejich opravu byla 

pozvaná firma, hodiny chvíli šly dobře, ale je tam ještě nějaká jiná závada. Firma bude 

muset přijet znovu. 

• J. Bortlíková - dotaz proč rezignovala p. Nováková. - rezignaci podala bez udání důvodu.  

• P. Holanec - dotaz proč musí být zhotoven projekt na opravu potoka - bez projektu takovou 

opravu nelze dělat, jedná se o výšky apod. 

• V. Koutník - po zkušenostech z opravy předcházejícího úseku by bylo potřeb a upřesnit i 

způsob, jak se bude určitá část dělat - např. jakou technikou nebo ručně, ochránit vzrostlé 

stromy apod. Je potřeba konzultovat projekt už ve fázích přípravy - stavební komise s tím 

počítá. 

• L. Jarkovský - rád by se zapojil do výsady stromů - obyvatelé můžou dávat návrhy, kam by 

se dalo sázet - např. dosázet biokoridory apod. Výsadbu necháme na jaro. Podél silnice po 

obci se o výsadbě neuvažuje z důvodu, že jsou zde většinou uloženy sítě.  

Účast 19+6. Zápis byl vyhotoven dne: 7.  11. 2019 

 
Zapisovatel: Milada Bortlíková                            ……….……………………………………… 
                                                                                                         Podpis 
 
Ověřovatelé: Patrik Šmatolán                             …………………… ……………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Jaroslav Volenec                        ………………… ………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
Starostka:     Alena Hladíková                               …………………… ………………………. 
                                                                                                         Podpis 


