Libštátský zpravodaj
č. 1 – leden 2016
Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
do nového roku 2016 mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát hodně
zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě.
Co nového nás v tomto roce čeká, jaké budou priority zastupitelstva atd.,
to všechno budeme řešit v brzké době při sestavování rozpočtu na rok 2016. Nic
by Vám nemělo uniknout, protože Vás budeme o všem důležitém včas
informovat. Na úvod roku tedy pár čerstvých informací.

LIAZ 101.860 CAS K 25
V sobotu 2. ledna jsme odvezli do firmy Požární
technika KOMET s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 1031,
289 11 Pečky, na rekonstrukci vozidlo LIAZ 101.860
CAS K 25, rok výroby 1986. Rozhodnutím Rady
městyse Libštát jsme v roce 2015 požádali Krajský úřad
v Liberci o dotaci na nutné dovybavení a rekonstrukci
vozidla. Patřičnou dotaci jsme od Krajského úřadu
Liberec obdrželi.
Celkové náklady
na rekonstrukci a nutného dovybavení vozidla jsou odhadnuty
na částku 422 012 Kč, při naší 40 % spoluúčasti jsme obdrželi
částku ve výši 253 207 Kč.
Doba opravy, pokud nenastanou neočekávané a skryté
vady, je odhadnuta na 40 pracovních dní. Při předání vozidla
byla domluvena i naše kontrolní prohlídka plánované opravy.

Bezbariérový přístup do budovy Úřadu městyse Libštát, čp. 198
Rozhodnutím Zastupitelstva městyse Libštát jsme v roce 2015 požádali Krajský úřad v Liberci
o dotaci na bezbariérový přístup do budovy Úřadu městyse Libštát, čp. 198. Ze zápisu z 11. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného 22. 12. 2015, je patrné, že získáme při naší 50 %
spoluúčasti 300 000 Kč. Celkové náklady jsou odhadnuty na částku 600 000 Kč. Nyní je vyřizováno
stavební povolení na tuto akci, která musí být dokončena do konce roku 2016.

Obecní cesty v Libštátě - reakce na otevřený dopis Rady městyse Libštát občanům,
který vyšel v prosincovém čísle roku 2015
Do dnešního dne nemáme na Úřadě městyse Libštát žádnou reakci.
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Jednání Rady městyse Libštát č. 15/2015 | 2. prosince 2015 | 19,01 hodin – 21,18 hodin
Přijatá usnesení: Rada městyse Libštát
projednala návrh nové zřizovací listiny MZŠ Libštát a doporučila ZML tuto novou zřizovací
listinu MZŠ Libštát schválit
přidělila byt v DPS č. 103/A a 003/A
schválila odpisový plán PO Masarykova základní škola Libštát pro rok 2015
schválila odpisový plán PO Mateřská škola Libštát pro rok 2015
schválila odměnu ředitelce příspěvkové organizace Masarykovy základní školy Libštát a
ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Libštát
souhlasila s předloženým návrhem nájemní smlouvy na umístění retranslačního bodu na objektu
MZŠ Libštát čp. 17 mezi městysem Libštát, 512 03 Libštát 198 a firmou Trevos Košťálov s.r.o.,
pověřila starostu, doplněním vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o rozúčtování
skutečných nákladů, jak je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky 5_2010, a předložením vyhlášky na
jednání ZML k projednání a schválení
souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene Libštát-č.p.: 137 (dům na pravé straně
před kolejemi při cestě na Bělou) - přípojka nízkého napětí a doporučuje ZML tento návrh
smlouvy schválit
souhlasila s odprodejem 1 ks akumulačních kamen
seznámila se s akceptací cen stávajícího dodavatele el. energie a pověřuje starostu uzavřením
dodatku smlouvy na období do konce roku 2018
seznámila se s návrhem textu otevřeného dopisu občanům, souhlasí s ním a pověřuje starostu
jeho zveřejněním ve Zpravodaji
seznámila se s navrženým programem veřejného jednání ZML č. 7/2015 a souhlasí s tím, aby k
projednání tohoto programu starosta svolal jednání ZML na den 16. 12. 2015 od 19 hodin
Jednání Zastupitelstva městyse Libštát č. 7/2015 | 16. prosince 2015 | 19,01 hodin – 21,30 hodin
celý zápis z jednání ZML je k dispozici na webových stránkách městyse Libštát | http://www.libstat.e-obec.cz

Přijatá usnesení: zastupitelstvo městyse Libštát
na základě diskuse s právníkem Mgr. Radimem Šimůnkem zrušilo usnesení č. Z 2015/038 a
Z 2015/039 o prodeji pozemků na Vyšehradě

po projednání vzalo na vědomí činnost RML | jednání RML č. 15/2015
projednalo a schválilo novou zřizovací listinu MZŠ Libštát
se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, schválilo ji a uložilo starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi
tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji na úředních deskách dle správního řádu
po projednání schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Libštát-č.p.:
137 (dům na pravé straně před kolejemi při cestě na Bělou), přípojka NN, mezi těmito
smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městysem Libštát a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy
po projednání schválilo znění smlouvy a rozhodlo uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016. ZML dále pak
uložilo starostovi smlouvu podepsat.
schválilo rozpočtovou změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015 podle přílohy rozpočtu
číslo 4 na rok 2015
po projednání rozhodlo přijmout na dobu od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu městyse
Libštát na rok 2016 rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu
jím zřízených organizací
po projednání schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
se seznámilo s předloženými zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru za rok 2015
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Důležité informace z valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát
č. 8/2015, konané 7. prosince 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Libštát

Ceny vodného a stočného pro rok 2016: Košťálov a Libštát vodné ve výši 20,33 Kč/m3 bez
DPH a stočné pro Košťálov ve výši 25 Kč/m3 bez DPH a pro Libštát ve výši 8,52 Kč/m3 bez DPH.
Na úřadě v Libštátě jsou již připraveny k vyzvednutí či podpisu nové smlouvy týkající se
stočného. Tímto bych tedy rád oslovil všechny ty, kterým byla ukončena smlouva na stočné se
společností SČVAK, aby se prosím zastavili k podpisu nových smluv s dobrovolným svazkem obcí
Košťálov a Libštát. Těm z vás, co již přišli a smlouvy si alespoň vyzvedli, velice děkuji. Zároveň
prosím všechny zbývající spoluobčany, kterých se to týká, aby tak prosím co nejdříve učinili.

Fotogalerie | webové stránky městyse Libštát
Tímto bych velice rád poprosil všechny vášnivé fotografy, kteří fotografují různé akce
v Libštátě, zdali by byli ochotní se se svými fotografiemi podělit a uložit je na obecních webových
stránkách. Pokud ano, kontaktujte mne prosím, budeme velice rádi.
S hlubokou úctou Pavel Janata,
starosta

I školákům čas rychle letí
Není to tak dávno, co děti po
dlouhých letních prázdninách usedly do
školních lavic, a už tu jsou Vánoce,
Nový rok a budeme mít za sebou téměř
celé první pololetí.
Počasí si s námi zatím trošku
zahrává a dětem chybí pravá zima se
spoustou sněhu, ale ve škole se
snažíme v aktivitách nepolevit. Když to
nejde na sněhu,
tak alespoň
v tělocvičně. Nepodceňujeme přípravu
a pak můžeme vyrazit třeba na závody
jako
několik
našich
sportovců
začátkem prosince. Vydali se do Semil
na okrskové kolo ve florbalu. Nejprve
starší žákyně, které se umístily na výborném 2. místě z pěti družstev, a hned druhý den starší žáci. I
oni zabojovali a úspěšně obsadili 3. místo ze šesti týmů.
Celý prosinec probíhaly přípravy na různé předvánoční projekty a akce, které vyvrcholily
poslední školní týden roku 2015.
Ve středu 16. 12. dopoledne se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací při preventivních
programech rozlišených do třech věkových skupin:
Nejmladší žáci se zúčastnili zábavného dopravně-preventivního programu, ti o trošku starší měli
zaměření na chování a šikanu. Nejstarší si povídali o kyberšikaně, o uvědomění si vlastní
zodpovědnosti a o úskalích na sociálních sítích.
Odpoledne pak několik našich pěvecky a recitačně nadaných žáků zpříjemnilo předvánoční
čas obyvatelům domu s pečovatelskou službou krásným kulturním vystoupením.
Ve čtvrtek 17. 12. se konal projektový den 2. stupně na téma „IRSKO“. Během dne měli žáci
možnost získat zábavnou a netradiční formou mnoho nových informací o této zemi. Žáci 5. třídy si v
hodinách anglického jazyka připravili krátké dialogy o Irsku, které svým starším spolužákům
předvedli během projektového dne. Místo velké přestávky pak proběhl již tradiční „CAKE
MARKET“. Děkujeme všem rodičům za podporu.
A už tady byl konec týdne, předávání dárečků na třídních besídkách, uklízení tříd a
samozřejmě přání krásných a pohodových vánočních svátků.
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Milena Hloušková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBŠTÁT
se koná

4. ÚNORA 2016
od 9.00 do 15.00 hodin
V PRVNÍM PATŘE BUDOVY ŠKOLY
Potřebné tiskopisy budou k dispozici v mateřské škole.
Srdečně zve Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

Poděkování
Děkujeme Úřadu městysu Libštát a panu starostovi za podporu, které se nám dostalo
v souvislosti s dobročinným bazarem - zapůjčení sálu KD a jeho vytápění po celou dobu trvání
bazaru. Také děkujeme všem, kdo nás přišli podpořit a nakupovat. Vzhledem k úspěšnému průběhu
celé akce počítáme s jejím opakováním příští rok ve stejnou dobu.
Farář Petr Hudec a tým dobrovolníků z evangelického sboru Libštát
Omlouvám se všem, že toto poděkování, vinou mého pochybení, nebylo otištěno v prosincovém čísle
Libštátského zpravodaje.
Ivana Janatová

Plesová sezóna 2016
23. 1. 2016
24. 1. 2016
13. 2. 2016
20. 2. 2016

Sportovní ples
Dětský karneval
Námořnickej bál
Hasičský ples

Společenská rubrika
V měsíci lednu slaví své životní jubileum paní:
Ladislava Jandová
a Maruše Pavlíková
Jubilantkám blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody
a spokojenosti do dalších let

Vzpomínáme
Dne 31. 1. 2016 uplyne 10 let, kdy nás opustil náš dědeček pan Miroslav Láska.
Vy, kteří jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Děkujeme. Vnuci Jan a Petr s rodinou.
Redakce žádá dopisovatele o průběžné a včasné dodávání příspěvků!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Libštát nebo zasílejte na email: sprava@libstat.eu .
Uzávěrka příštího čísla bude 31. 1. 2016.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
OÚ - internetové stránky www.libstat.e-obec.cz ; e-mail adresa obec@libstat.eu
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547;
vedoucí dílny K. Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS – Hana Paldusová – 775 588 371
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