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zápis č. 1 – 2013
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 23. ledna 2013
Organizační záležitosti
Místo konání:
zasedací místnost OÚ Libštát
Jednání zahájeno: 19,08 hodin
Jednání skončeno: 21,55 hodin
Přítomni zastupitelé: pan Janata Pavel, místostarosta
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
pan Janata Vladimír, zastupitel
pan Kotas Jiří, zastupitel
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
pan Ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
pan Urbánek Tomáš DiS., zastupitel
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV
paní Pařilová Lenka, zastupitel
pan Farský David, zastupitel
Omluven:
pan Opočenský Luděk, starosta (nemoc)
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu (nemoc, omluven starostovi)
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV (aktuální nevolnost, omluven místostarostovi)
Neomluven:
Přizvaní hosté:
Občané Libštátu:
pan Stehlík Michal
pan Martin Mach
paní Matoušková Hana
paní Janatová Ivana
Jednání ZO zahájil: místostarosta obce pan Pavel Janata, přivítal přítomné, konstatoval, že je
přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva, a že je zasedání usnášeníschopné
Zapisovatelem jmenován:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
Ověřovateli zápisu jmenováni:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV
Zvolena návrhová komise:
pan Ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
pan Kotas Jiří, zastupitel
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)

Místostarosta obce pan Pavel Janata seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyli vzneseni návrhy na doplnění.
(pořad jednání může být rozhodnutím zastupitelstva kdykoli doplněn, zkrácen, či jinak pozměněn.“ Zastupitelstvu bylo tedy
dáno právo rozhodnout o dodatečném zařazení dalšího bodu do programu jednání ZO dne 15. 12. 2010)

Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
Rozpočtové opatření k rozpočtu obce na rok 2012
Projednání pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitě Na Vyšehradě pro rok 2013
Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti s LK
Převod kanalizace na svazek obcí
Projednání aktuálních záležitostí a informací
Diskuse a různé
Závěr

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)

Projednávané body
1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
9. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 19. prosince 2012
Usnesení číslo:
Obsah:
Z12/44
ZO Libštát projednalo a schválilo vstup obce Libštát do Občanského sdružení „MAS
Brána do Českého ráje“ a projednalo a schválilo rozvojovou strategii Strategický plán
LEADER. A ukládá starostovi Luďkovi Opočenskému toto souhlasné stanovisko
podepsat a zaslat na „MAS Brána do Českého ráje“ do 21. 12. 2012.
splněno

Z12/45

ZO Libštát rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2013 do doby schválení rozpočtu obce na
rok 2013, rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu obce a chodu jí
zřízených organizací.
ZO Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 podle přílohy č. 3
k zápisu z veřejného jednání ZO dne 19. 12. 2012.
splněno

Z12/46

Na základě doporučení kontrolních orgánu LK při přezkoumání hospodaření obce za rok
2012 přijímá ZO Libštát toto opatření:
ZO Libštát pověřuje starostu, v mimořádných a odůvodněných případech v závěru
kalendářního roku, k přijetí rozpočtového opatření tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 4
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Rozpočtové opatření bude na nejbližším jednání dáno ZO na
vědomí.
splněno

Z12/47

ZO Libštát se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, č. j. OÚ Lib
853/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schvaluje ji a ukládá starostovi
Luďkovi Opočenskému a místostarostovi Pavlu Janatovi tuto vyhlášku podepsat, vyvěsit
ji na úředních deskách dle Správního řádu. Schvaluje jí s výši poplatku
500,- Kč na osobu a rok pro rok 2013.
splněno

Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2012, podle přílohy
č. j. OÚ Lib 825/12, ze dne 14. 12. 2012.
splněno

Z12/49

Zastupitelstvo Obce Libštát pověřuje pana Ing. Miloše Hvězdu zastupováním Obce
Libštát na jednáních s honebním výborem Honebního společenstva Libštát o
přípravě nové smlouvy o nájmu společenstevní honitby, Ing. Miloš Hvězda byl
seznámen s prioritami Obce Libštát (zachováním pronájmu současnému nájemci
a minimalizace škod na obecních pozemcích). Starostovi ukládá, ve smyslu
tohoto usnesení, podepsat plnou moc.
splněno

Z12/50

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod
dosavadní infrastrukturní sítě obecní kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku
Svazku obcí Košťálov a Libštát.
splněno (vyvěšeno dne 18. ledna 2013)

Ověřovateli zápisu 9. veřejného jednání ZO ze dne 19. prosince 2012, panem Ing. Křížem Vítězslavem a Ing. Hvězdou
Milošem byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

2. Rozpočtové opatření k rozpočtu obce na rok 2012
Podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů v závěru roku 2012 starosta schválil rozpočtovou změnu
rozpočtu obce na rok 2012. Toto oprávnění vyplynulo z usnesení ZO č. Z12/046 ze dne 19. 12. 2012.
Usnesením bylo zároveň starostovi uloženo rozpočtovou změnu dát zastupitelům na vědomí na
nejbližším jednání ZO.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/1

ZO Libštát bere na vědomí rozpočtové opatření, kterým byla schválena rozpočtová
změna rozpočtu obce na rok 2012 k 31. 12. 2012, dle přílohy č. j. OU Lib 0856/12

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/1 bylo přijato

3. Projednání pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitě Na Vyšehradě pro rok 2013
V souvislosti s plánovaným odprodejem pozemků parc. č. 1065/1, 1065/2, 1066, 1063/, 1061 a 1062,
(po rozparcelování budou mít odprodávané pozemky parc. č. 1061/2, 1063/3, 1065/6, 1065/5, pozemek
s parcelním č. 1065/4 bude směněn dle dohody s rodinou Devátých) v obci Libštát, katastrální území
Libštát (lokalita na Vyšehradě), pro možné zájemce o výstavbu rodinných domů, byly ZO předloženy
k projednání pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/2

ZO Libštát se seznámilo s upraveným návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel
lokalitě na Vyšehradě pro rok 2013“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání pod č. j.
OÚ Lib 42/13 a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi
Opočenskému uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce obecního úřadu

Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/2 bylo přijato

Z 13/3

ZO Libštát pověřuje radu obce výkonem funkce komise pro otevírání obálek a
provedením výběru kupců na jednotlivé stavební parcely v souladu se schválenými
pravidly pro rok 2013. RO předloží ZO návrh seznamu kupců nejpozději do 17. dubna
2013 a dále průběžně podle pořadí došlých žádostí

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/3 bylo přijato

4. Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti s LK
Základní dopravní obslužností je garantováno plošné zajištění spojení pro cestu za prací, vzděláním a
lékařskou péčí v rozsahu 2 párových spojů za den. Garantem zajištění dopravní obslužnosti je
Liberecký kraj a obce podle dohodnutých pravidel přispívají na úhradu této služby.
Příspěvek pro rok 2013 zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 90,- Kč/obyvatele obce.
Počet obyvatel obce je stanoven podle vyhlášky č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu.
Konkrétní částka pro rok 2013 je ve výši 87 930,- Kč a platí se ve čtvrtletních splátkách.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/4

ZO Libštát se seznámilo se zněním smlouvy číslo OLP/3411/2012 a rozhodlo uzavřít
s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČO 70891508 Smlouvu o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. ZO ukládá
starostovi obce smlouvu podepsat.

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/4 bylo přijato

5. Převod kanalizace na svazek obcí
ZO Libštát na 9. Veřejném jednání dne 19. prosince 2012 přijalo níže uvedené usnesení.
Z12/50
Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod
dosavadní infrastrukturní sítě obecní kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku
Svazku obcí Košťálov a Libštát
Na základě výše uvedeného usnesení, mělo ZO Libštát schválit bezúplatný převod dosavadní
infrastrukturní sítě obecní kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a
Libštát.
Jelikož byl záměr vyvěšen na úřední desku až 18. ledna 2013, tak nebylo možné o tomto bodě jednat,
z důvodu, že záměr nebyl v dostatečném předstihu řádně zveřejněn.
Místostarosta obce pan Pavel Janata sdělil ZO Libštát, že kvůli tomuto bodu svolá veřejné jednání ZO.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

6. Projednání aktuálních záležitostí a informací
Místostarosta obce pan Pavel Janata předložil ZO Libštát tyto aktuální informace:
Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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a) zpráva o činnosti RO Libštát za období prosinec 2012 až leden 2013
místostarosta obce pan Pavel Janata informoval ZO o činnosti RO Libštát za období prosinec
2012 až leden 2013
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/5

ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
prosinec 2012 až leden 2013

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro: Janata P., Janatová I., Janata V., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/5 bylo přijato

b) návrh na směnu pozemků mezi paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem
Libštát 209 a obcí Libštát
místostarosta obce pan Pavel Janata předložil ZO písemnou dohodu mezi mezi paní Janou
Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát, týkající se návrhu na
vzájemnou směnu pozemků
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/6

ZO Libštát se seznámilo se návrhem č. j. OÚ Lib 57/13 na směnu pozemků mezi paní
Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát a
pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského (RO) přípravou této navrhované
směny (geometrické oddělení pozemků atd.) Termín splnění: leden – únor 2013

(Hlasování: / 11: 0 : 1 / pro: Janata P., Janatová I., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. DiS., MUDr. Šlechta V., Farský D., Pařilová L. / proti: 0 / zdržel se: Janata V.)
Usnesení Z13/6 bylo přijato

c.1) návrh opatření, pro případ onemocnění starosty obce
místostarosta obce pan Pavel Janata přečetl ZO tuto zprávu:
starosta v pondělí 21. ledna 2013 v ranních hodinách oznámil zaměstnankyním obecního úřadu,
že je nemocný a že navštíví doktora.
Po návštěvě doktora informoval opět zaměstnankyně obecního úřadu, že je nemocný a že jde
na kontrolu 8. února
Poté o této skutečnosti informoval i mne a požádal mě, abych se v pátek 25. ledna 2013 ve
13,30 hodin zastavil na obecním úřadě, kvůli zorganizování prezidentských voleb.
Starosta do dnešního dne nedonesl na obecní úřad neschopenku
Jelikož to není poprvé, co starosta onemocněl
v roce 2011 to bylo 20 dní (dovolená 20 dní)
v roce 2012 to bylo 44 dní (dovolená 24 dní)
v roce 2013 to bude minimálně 15 dní
a po mých zkušenostech s předáváním (v době zahájení nemoci starosty) rozpracovaných, či
vůbec nerozpracovaných a nezačatých úkolů a přebírání zodpovědnosti za bezchybné a
správné vedení obce (v době nemoci starosty) navrhuji ZO přijmout níže uvedené usnesení,
označené jako 1/

Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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ZO Libštát rozhodlo, že v případě nemoci starosty obce, je starosta povinen v den
obdržení neschopenky informovat členy zastupitelstva o předpokládané době nemoci, či
o tom, že není možné tuto dobu určit. V obou případech starosta písemně doloží
zastupitelům doklad o tom, že předává úřad místostarostovi, a jaké úkoly místostarosta
přebírá. Místostarosta toto převzetí potvrdí svým podpisem. V případě že bude nemocný i
místostarosta, tak zastupitelé určí na mimořádném jednání ZO člena zastupitelstva, který
bude starostu zastupovat

c.2) seznámení ZO s aktuálními záležitostmi přednesené místostarostou obce Libštát, které je
nutné řešit
místostarosta obce pan Pavel Janata přečetl ZO tuto zprávu:
Po informaci starosty, že je nemocný a na kontrolu jde až 8. února a není nám známé datum,
kdy bude uschopněn, a po zkušenostech z dřívějších nemocí starosty, kdy po návratu z nemoci
říká, že se minimálně 14 dní aklimatizuje a vyřizuje došlou korespondenci, a že není zodpovědný
za to, co se mělo vyřídit v době jeho nemoci jsem připravil soupis bodů (možná jsem na něco
zapomněl), které je nutné řešit, některé jsou rozpracované a na některých se nezačalo vůbec
pracovat:
1) prezidentské volby
2) rozpočet obce na rok 2013 (komise pro stavební rozvoj obce Libštát, plán investic,
zatepleni a zdroj tepla MŠ Libštát
3) výzva na tepelný zdroj MŠ Libštát, termín zveřejnění a odeslání poptávek (komu?,
abychom získali minimálně 3 nabídky)
4) zřízení účtu u ČNB
5) kontrola výsledků úspory energie v MZŠ Libštát
6) ubytovna v KD a její provoz, i v souvislosti s velkolepou akcí jakou je setkání Jachtařů
7) kiosek, ukončení nájmu a jeho další provoz, včetně přihlášení elektroměru na obec,
odhlášen byl pronajímatelem na začátku ledna, přihlásit se měl cca do týdne, není hotové)
8) odpady, odpadové komise, nepodepsaná informace o navýšení ceny za odpad a
navrácení firmě SKS
9) byt v Kampeličce (ukončení nájemní smlouvy do 31. prosince 2012), nájemníci na
informaci o ukončení nájmu nereagují
10) pronájem kolny u Kina (stavební komise, výzva o pronájmu, starostovo zrušení, bez
projednání na RO)
11) žádost Maryškových ze dne 19. 11. 2012 o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 727/23
na Větrově (zatím bez odpovědi)
12) zveřejněni záměru na odprodej pozemku na Větrově, žádost Jůzových (mělo být
provedeno zveřejnění záměru v prosinci, není, celá akce se táhne již cca 6 měsíců)
13) hlášení o odpadech za rok 2012 (termín cca do 15 února)
14) žádost Malých o změnu územního plánu, příprava pro informování občanů o případné
změně územního plánu)
15) eticky kodex zastupitelstva obce Libštát (usnesení zastupitelstva v roce 2012)
16) změna pojištěni Multicar (vysoký poplatek za pojištění, řeší se cca rok)
17) zveřejnění záměru na prodej stavebních parcel na Vyšehradě
18) zveřejněni záměru na směnu pozemků s rodinou Devátých, včetně přípravy směnné
smlouvy
19) informace od starosty obce Košťálov, PROVOD, kanalizace, případná 20 mil. Dotace a
případné povinnosti obce pro získání této dotace
Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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20) vypovězení smlouvy s ADV na pozemky na Vyšehradě
21) vítání občánků v obci Libštát (neproběhlo už 3 roky)
22) kino v Libštátě a jeho další existence
Na základě předloženého soupisu navrhuji ZO přijmout výše uvedené usnesení, označené
jako 2/
2/

ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí předložený seznam nedokončených, či
rozpracovaných úkolů, které je nutné řešit

c.3) náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného místostarosty
obce Libštát, v době nemoci starosty
místostarosta obce pan Pavel Janata přečetl ZO tuto zprávu:
Na základě zákona zákon č. 128/2000 Sb. o obcích §71 (4), Kde je uvedeno toto:
Ostatním členům zastupitelstva obce, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen "neuvolněný
člen zastupitelstva obce"), jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon
funkce pracovní volno s náhradou mzdy;[22] rozsah doby potřebné k výkonu funkce v
konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí
obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu.[23] neuvolněným členům zastupitelstva
obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých
rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální
částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.
Na základě zmíněné citace zákona bych rád požádal ZO Libštát, aby zvážila paušální částku
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného místostarosty obce Libštát
v době kdy je nemocný starosta obce Libštát.
Jako neuvolněný místostarosta, který není pro pozici místostarosty uvolněný, a není to poprvé
kdy je starosta nemocný, lze velice těžko skloubit mou práci s prací místostarosty, v době kdy
starostu v době nemoci zastupuji.
Proto navrhuji ZO přijmout níže uvedené usnesení, označené jako 3/
3/

ZO Libštát schvaluje pro kalendářní rok 2013 paušální částku náhrady výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného místostarosty obce Libštát, který není v
pracovním nebo jiném obdobném poměru, ve výši ….. ,- Kč za každý den, v době kdy
bude uvolněný starosta obce nemocný. Náhrada ušlého výdělku bude poskytována
pouze za pracovní dny v rozsahu odpovídající nemoci starosty obce

Po diskuzi k těmto výše uvedeným bodům c1, c.2 a c3 a vzájemné dohody místostarosty obce
pana Pavla Janaty a ZO Libštát bude řešeno na příštím jednání ZO
7. Diskuse a různé a
pan Ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
- požaduje, aby starosta L. Opočenský informoval RO o stavu předávacího protokolu dotace
na zateplení MZŠ Libštát a žádá RO, aby zajistila úspěšné ukončení této akce! Jinak hrozí,
že se bude muset dotace vrátit.
pan Janata Vladimír, zastupitel
- požaduje zařadit na příští jednání ZO bod o likvidaci netříděného komunálního odpadu
- převod pozemků pod místními komunikacemi je ožehavé téma, může spustit lavinu prodejů
pozemků za vysoké ceny
Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen
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8. Závěr
Místostarosta obce pan Pavel Janata ve 21,55 hodin ukončil 1. veřejné jednání Zastupitelstva obce
Libštát v roce 2013
Souhrn přijatých usnesení z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 23. ledna 2013
Z 13/1

ZO Libštát bere na vědomí rozpočtové opatření, kterým byla schválena rozpočtová
změna rozpočtu obce na rok 2012 k 31. 12. 2012, dle přílohy č. j. OU Lib 0856/12

Z 13/2

ZO Libštát se seznámilo s upraveným návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel
lokalitě na Vyšehradě pro rok 2013“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání pod č. j.
OÚ Lib 42/13 a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi
Opočenskému uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce obecního úřadu

Z 13/3

ZO Libštát pověřuje radu obce výkonem funkce komise pro otevírání obálek a
provedením výběru kupců na jednotlivé stavební parcely v souladu se schválenými
pravidly pro rok 2013. RO předloží ZO návrh seznamu kupců nejpozději do 17. dubna
2013 a dále průběžně podle pořadí došlých žádostí

Z 13/4

ZO Libštát se seznámilo se zněním smlouvy číslo OLP/3411/2012 a rozhodlo uzavřít
s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČO 70891508 Smlouvu o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013. ZO ukládá
starostovi obce smlouvu podepsat.

Z 13/5

ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
prosinec 2012 až leden 2013

Z 13/6

ZO Libštát se seznámilo se návrhem č. j. OÚ Lib 57/13 na směnu pozemků mezi paní
Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát a
pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského (RO) přípravou této navrhované
směny (geometrické oddělení pozemků atd.) Termín splnění: leden – únor 2013

Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO
dne 28. ledna 2013 pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel ve spolupráci s místostarostou obce panem Pavlem Janatou

zapisovatel zápisu pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel

Ověřovatelé zápisu:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
nemocen

