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zápis č. 2 – 2013
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. března 2013
Organizační záležitosti
Místo konání:
zasedací místnost OÚ Libštát
Jednání zahájeno: 19,10 hodin
Jednání skončeno: 22,38 hodin
Přítomni zastupitelé: pan Opočenský Luděk, starosta
pan Janata Pavel, místostarosta
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
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
pan Farský David, zastupitel
Omluven:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
paní Pařilová Lenka, zastupitel
Neomluven:
Přizvaní hosté:
Občané Libštátu:

paní Mgr. Jana Marková, ředitelka příspěvkové organizace MŠ Libštát
pan MUDr. Jiří Jůza
pan Miroslav Hloušek
pan Jaroslav Malý
paní Hana Matoušková
paní Ivana Janatová
Jednání ZO zahájil: starosta obce pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé, hosté a
občané Libštátu, konstatoval, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva, a
že je zasedání usnášeníschopné
Zapisovatelem jmenován:
pan Janata Pavel, místostarosta
Ověřovateli zápisu jmenováni:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel
Zvolena návrhová komise:
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV
(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)

Starosta obce pan Luděk Opočenský seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byli vzneseni tyto návrhy na doplnění:

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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(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)

navrhovaný bod:
předkladatel:

Úprava nájemného v DPS Libštát
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV

(Hlasování o doplnění tohoto bodu do programu jednání: / 12: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Ing. Hradecký J.,
Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel
se: Jiřiček K.)
Navržený bod byl vložen do programu jednání jako bod. č. 16, tím dojde k číselnému posunu následujících bodů

navrhovaný bod:
předkladatel:

Projednání zprávy kontrolního výboru z provedené kontroly
pan Janata Pavel, místostarosta

Po dohodě předkladatele se členy ZO bude tento bod zařazen na příští jednání ZO

pan Pavel Janata, požádal členy ZO, aby vzhledem k dlouhému programu jednání a přítomnosti pana
MUDr. Jiřího Jůzy, byl bod č. 12 zařazen jako bod č. 4, tím dojde k číselnému posunů následujících
bodů.
Upravený program jednání
1.
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
2.
Zpráva o činnosti RO
3.
Příspěvková organizace MZŠ Libštát, provozní záležitosti
4.
Prodej části pozemků parc. č. 727/23 a 727/5 v katastrálním území Libštát
5.
Projednání a schválení výsledků inventarizace obce za rok 2012
6.
Projednání a schválení účetní závěrky Obce Libštát za rok 2012
7.
Schválení příspěvku organizacím
8.
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013
9.
Schválení plánu činnosti FV a KV na rok 2013
10.
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci (informace)
11.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libštát za rok 2012 provedená LK
12.
Převod kanalizace na svazek obcí Košťálov a Libštát
13.
Likvidace netříděného komunálního odpadu
14.
Nepodepsaná smlouva s majiteli pozemků parc. č. 201/1 a 202 v katastrálním území
Libštát, týkající se umístění kanalizační stoky
15.
Etický kodex zastupitelů obce Libštát
16.
Úprava nájemného v DPS Libštát
17.
Projednání aktuálních záležitostí a informací
18.
Diskuse a různé
19.
Závěr
(Hlasování o konečné podobě programu jednání: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký
J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 /
zdržel se: 0)

Projednávané body
1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
1. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 23. ledna 2013
Usnesení číslo:
Obsah:
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
splněno
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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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
splněno

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
probíhá

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.
splněno

Z 13/5

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

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
splněno

Ověřovateli zápisu 1. veřejného jednání ZO ze dne 23. ledna 2013, panem Ing. Hvězdou Milošem a paní Janatovou Irenou 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. Zpráva o činnosti RO
Starosta obce pan Luděk Opočenský sdělil členům ZO, že jím zaslal ve středu dne 20. března všechny
zápisy z jednání RO v roce 2013 emailem.
Místostarosta obce pan Pavel Janata upozornil na to, že veškeré zápisy z jednání RO by měli být dle
schváleného jednacího řádu RO Libštát, předkládány členům ZO spolu s podklady pro jednání ZO
Libštát.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/7

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

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/7 bylo přijato

3. Příspěvková organizace MZŠ Libštát, provozní záležitosti
V příspěvkové organizaci MZŠ Libštát byla provedena kontrola oblastního inspektorátu práce. Na
základě jejich zprávy a stanoviska advokátní kanceláře JUDr. Alexandr Šoljak, vyplívají pro MZŠ Libštát
určitá opatření, které jsou nutná neprodleně řešit. Jelikož je tento problém dosti závažný bylo RO
doporučeno aby tento bod podstoupila na nejbližší jednání ZO Libštát, kde by bylo o tomto bodu
jednáno.
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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RO Libštát tento bod projednala na svém 4. jednání RO dne 12. března 2013 a přijala níže uvedené
usnesení.
R 24/13

RO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského zařazením tohoto bodu na
nejbližší jednání ZO Libštát, kde ve spolupráci s ředitelkou MZŠ Libštát, paní Mgr. Janou
Markovou v důvodové zprávě objasní zastupitelům aktuální problémy vyplívající z
provedené kontroly oblastního inspektorátu práce a právní stanovisko advokátní
kanceláře JUDr. Alexandr Šoljak. Dále navrhnou ZO Libštát jednotlivé možné způsoby
řešení tohoto závažného problému.
(Hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Janata P., Janatová I., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: Opočenský L.)

Starosta obce pan Luděk Opočenský předal slovo ředitelce příspěvkové organizace MZŠ Libštát paní
Mgr. Janě Markové, která seznámila přítomné zastupitelé s aktuálními problémy MZŠ, které zastupitelé
dostali v příloze k tomuto projednávanému bodu.
ZO Libštát projednalo výše uvedený a poté Ing. Zděněk Lhota navrhl, aby se finanční kompenzace
řešila případnou rozpočtovou změnou na dalším jednání ZO Libštát.
Na závěr diskuze zmínila ředitelka PO MZŠ Libštát ještě dlouhodobý problém způsobu využívání
sportovní haly a stanovení přesných pravidel.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

4. Prodej části pozemků parc. č. 727/23 a 727/5 v katastrálním území Libštát
RO Libštát na základě usnesení R 75/12 zveřejnila záměr prodeje části pozemku parc. č. 727/23 o
výměře cca 27,01 m2 a části pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23.58 m2 (geometrické rozdělení dle
zveřejněného záměru č. j. OÚ Lib 105/13) vše druh pozemků orná půda, v katastrálním území Libštát.
Na základě zveřejnění o pozemky neprojevil kromě žadatele nikdo jiný zájem. RO jednala, zdali
zastupitelstvu doporučí či nedoporučí schválení prodeje těchto částí pozemků.
Poznámky:
a) pokud se jedná pouze o části pozemků, zajistí žadatel na vlastní náklady geodetické zaměření a
vytyčení pozemku, včetně vypracování geometrického plánu autorizovaným subjektem. Při
vyměřování na místě samém musí být přítomen zástupce obce.
b) Obecní zastupitelstvo posoudí doručené žádosti o odkoupení části pozemků a schválí, či
neschválí prodej žádosti nejdůvodnější. Součástí schválení prodeje je stanovení kupní ceny,
které se řídí cenami v místě obvyklými, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví jinak. K ceně
prodeje se dále přičte částka odpovídající výši daně z převodu nemovitosti.
RO Libštát tento bod projednala na svém 4. jednání RO dne 12. března 2013 a přijala níže uvedené
usnesení.
R 21/13

RO Libštát doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemků parc. č. 727/23
o výměře cca 27,01 m2 a pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23,58 m2 (geometrické
rozdělení dle zveřejněného záměru č. j. OÚ Lib 105/13) vše druh pozemku orná půda,
v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát, na základě žádosti manželů
MUDr. Jiřího a Martiny Jůzových, ze dne 19. 7. 2012. Kupní cena smluvní 25,- Kč/m2
(minimální cena) až 150 ,- Kč/m2 (maximální cena).
(Hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I.)

ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/8

ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 727/23 o výměře cca 27,01 m2 a
pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23,58 m2 (geometrické rozdělení dle zveřejněného
záměru č. j. OÚ Lib 105/13) vše druh pozemku orná půda, v katastrálním území Libštát, z
vlastnictví Obce Libštát, manželům panu MUDr. Jiřímu Jůzovi a Martiny Jůzové, bytem

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Košťálov 18. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2, která bude vypočtena dle skutečné
výměry.
(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/8 bylo přijato

5. Projednání a schválení výsledků inventarizace obce za rok 2012
ZO Libštát byl předložen zápis hlavní inventarizační komise, konané dne 30. ledna 2013 na OÚ Libštát,
včetně soupisu předmětů navržených k odpisu z důvodů jejich poškození a velkého opotřebení.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/9

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje Inventarizační zprávu Obce Libštát za rok
2012 a vzalo na vědomí „Zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané
dne 30. 1. 2013“ na OÚ Libštát a rozhodlo k datu dnešního jednání (20. března 2013)
vyřadit z majetku obce předměty podle „Soupisu předmětů navržených k odpisu dle
provedených inventur za rok 2012“ který je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní
inventarizační komise.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/9 bylo přijato

6. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Libštát za rok 2012
Členům ZO Libštát byla dne 6. března 2013 zaslána emailem účetní uzávěrka Obce Libštát za rok 2012.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/10

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje účetní závěrku Obce Libštát za rok 2012.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/10 bylo přijato

7. Schválení příspěvku organizacím
ZO Libštát byl finančním a kontrolním výborem předložen návrh na přidělení příspěvků organizacím pro
jednotlivé žadatele na rok 2013. V návrhu rozpočtu na rok 2013 byl na tuto položku navržen
odpovídající objem prostředků.
ZO Libštát po diskuzi k tomuto bodu nakonec jednalo o předloženém návrhu finančním výborem, který
byl poupraven.
poznámka:
Finanční výbor provedl kontrolu využití přidělených finančních prostředků za rok 2012. Nebyly zjištěny
závady.
Dále finanční výbor provedl kontrolu úplnosti podaných žádostí na rok 2013 o poskytnutí příspěvků na
podporu činnosti a oprav majetku společenských, sportovních a humanitárních organizací a církví .
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát souhlasí s návrhem předloženým finančním výborem a rozhodlo rozdělit
prostředky z položky „příspěvky organizacím“ určené na podporu činnosti a opravy
majetku společenských, sportovních a humanitárních organizací a církví podle
tohoto návrhu, č. j. OU Lib 218/13.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/11 bylo přijato

8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013
ZO Libštát byl předložen ke schválení rozpočet obce na rok 2013.
poznámka:
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 5. až 20. března 2013. K návrhu rozpočtu nebyla
podána žádná připomínka.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/12

ZO Libštát, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2013 podle
přílohy předložené k tomuto bodu jednání č. j. OÚ Lib 176/13, s tím, že výdaje v § 34xx –
příspěvky organizacím budou podle schváleného rozdělení zapracovány do
odpovídajících paragrafů.
příjmy ve výši
výdaje ve výši
financování

16 628 786,- Kč
16 499 586,- Kč
129 000,- Kč

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/12 bylo přijato

9. Schválení plánu činnosti FV a KV na rok 2013
Předsedkyně finančního výboru předložila ZO ke schválení návrh plánu činnosti na rok 2013. Plán
činnosti kontrolního výboru bude projednán a schválen na příštím jednání ZO.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/13

ZO Libštát schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedkyni
finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedkyně výboru předkládá k
projednání ZO.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/13 bylo přijato

10. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci (informace)
ZO Libštát byla starostem obce panem Luďkem Opočenským přečtena zpráva o bezpečnostní situaci
v katastru obce Libštát, kterou zpracovala Policie ČR, obvodní oddělení Semily.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libštát za rok 2012 provedená LK
ZO Libštát byla starostem obce panem Luďkem Opočenským přečtena zpráva ze závěrečné kontroly
činnosti Obce Libštát, která byla provedena Kontrolním oddělením Libereckého kraje panem Ing.
Milanem Třešňákem. Výsledek přezkoumání: „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

12. 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, ZO Libštát projednalo bezúplatný převod dosavadní
infrastrukturní sítě obecní kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a
Libštát.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/14

ZO Libštát schvaluje bezúplatný převodu dosavadní infrastrukturní sítě obecní
kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a Libštát.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/14 bylo přijato

13. Likvidace netříděného komunálního odpadu
Starosta obce předal slovo panu Ing. Jiřímu Hradeckému, který seznámil ZO se závěry pracovní
skupiny zabývající se odpady v obci Libštát. ZO Libštát projednalo jednotlivé návrhy této pracovní
skupiny.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/15

ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu komunálního odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu tříděného odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
Termín zveřejnění: od 1. dubna 2013, doba zveřejnění 30 dní.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/15 bylo přijato

14. Nepodepsaná smlouva s majiteli pozemků parc. č. 201/1 a 202 v katastrálním území
Libštát, týkající se umístění kanalizační stoky
ZO Libštát byla předložena níže uvedená zpráva projektanta kanalizace Ing. Zdeňka Hudce.
V současné době probíhají dokončovací práce na dokumentaci pro stavební povolení stavby Košťálov a
Libštát – kanalizace a ČOV. Bohužel mi dosud chybí několik málo podpisů na smlouvách o právu
k provedení stavby, bez nichž nelze dokumentaci finalizovat a požádat o stavební povolení.

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Tato situace je velmi tristní vzhledem k tomu, že se rychle krátí všechny termíny pro možnost zajištění
financování stavby a nakonec i pro samotnou realizaci.
Mezi chybějícími smlouvami je i smlouva s p. Opočenským a p. Opočenskou, Libštát č. p. 316,
vztahující se k pozemkům č. 201/1 a 202 v k. ú. Libštát. Stoku zde v podstatě není možno vést jinudy a
neuzavření smlouvy s majiteli pozemků v této situaci znamená prakticky vyřazení Libštátu z přípravy
stavby a samozřejmě i z budoucí realizace. Tím by byly zmařeny i prostředky do přípravy stavby dosud
vložené.
Pan Opočenský mi sdělil, že důvodem k nepodepsání smlouvy je postoj jeho manželky (spolumajitelky
pozemku), která žádá jako kompenzaci vybudování přípojky u domu č. p. 41. Vzhledem k tomu, že tento
požadavek zřejmě nebyl nikde vznesen oficiálně a dosud se o něm patrně nejednalo, prosím obecní
zastupitelstvo obce Libštát, aby projednalo a pokud možno schválilo tento návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Libštát schvaluje příslib vybudování kanalizační přípojky u domu č.
p. 41 v Libštátě dlouhé 30 m na obecní náklady. Přípojka bude realizována současně se stavbou
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV jakožto kompenzace za uložení stoky na pozemcích č.
201/1 a 202 v k. ú. Libštát.
RO Libštát tento bod projednala na svém 4. jednání RO dne 12. března 2013 a přijala níže uvedené
usnesení.
R 25/13

RO Libštát se seznámila se stanoviskem projektanta kanalizace v obci Libštát, týkající se
nepodepsané smlouvy s majiteli pozemků parc. č. 201/1 a 202 v katastrálním území
Libštát a předkládá ZO Libštát tento bod k projednání a vyřešení na nejbližší jednání ZO
Libštát.
(Hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Janata P., Janatová I., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: Opočenský L.)

Po uvedení tohoto bodu starosta obce pan Luděk Opočenský opustil jednací místnost s tím, že nechce
být přítomen u projednávání tohoto bodu.
Místostarosta obce pan Pavel Janata poté detailněji informoval zastupitelé obce o projednávaném bodu
a o stanovisku projektanta kanalizace. Během diskuze k tomuto bodu se cítili někteří zastupitelé dotčení
tím, že starosta opustil jednací místnost a že nemůže proběhnout diskuze o možných řešeních tohoto
projednávaného bodu. Poté jeden z členů ZO došel za panem starostou Luďkem Opočenským s tím,
aby se vrátil na jednání. Starosta poté objasnil ZO Libštát svůj osobní postoj, jakož to obyvatele Libštátu
a zmínil, že již bylo vyhověno třem vlastníkům nemovitostí v obci Libštát, kterým byla také poskytnutu
určitá kompenzace za uložení kanalizační stoky na jejich pozemcích.
V diskuzi také zaznělo, že bez vyřešení této kompenzace a nepodepsání smlouvy o právu provést
stavbu, by nebylo vydáno stavební povolení na tuto stavbu, a že jsme v časovém prodlení s vydáním
stavebního povolení na tuto stavbu.
Při hlasování k tomuto bodu zaznělo že někteří zastupitelé hlasují pouze ve prospěch kanalizace v obci
Libštát a zdárného dokončení stavebního povolení na tuto stavbu.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/16

ZO Libštát přijímá závazek vybudování kanalizační přípojky u domu č. p. 41 v Libštátě
dlouhé 30 m na obecní náklady. Přípojka bude realizována současně se stavbou
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV jakožto kompenzace za uložení stoky na
pozemcích č. 201/1 a 202 v k. ú. Libštát. Tento závazek obce je podmíněn neodkladným
souhlasným podpisem majitelů domu č. p. 41 v Libštátě paní Jany Opočenské a Luďka
Opočenského, bytem Libštát č. p. 316 k vybudování kanalizační stoky na těchto
pozemcích.

(Hlasování: / 10: 2 : 1 / pro: Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Lhota Z., Urbánek T.
Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V. / zdržel se: Opočenský L.)
Usnesení Z13/16 bylo přijato
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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15. Etický kodex zastupitelů obce Libštát
ZO Libštát pověřilo RO usnesením Z 12/13 z roku 2012, předložením jednoho návrhu etického kodexu
zastupitelů obce Libštát. Po schůzce místostarosty obce Libštát pana Pavla Janaty a zastupitele obce
Libštát pana MUDr. Víta Šlechty, došlo k dohodě a úpravě původních dvou návrhů etického kodexu.
Upravený návrh etického kodexu byl ZO Libštát k projednání a schválení.
poznámka:
byl použit etický kodex předložený místostarostou obce panem Pavlem Janatou, který byl doplněn o 3
poznámky pana MUDr. Víta Šlechty.
RO Libštát tento bod projednala na svém 4. jednání RO dne 12. března 2013 a přijala níže uvedené
usnesení.
R 23/13

RO Libštát vzala na vědomí etickým kodex zastupitelů obce Libštát a předloží ho ZO
Libštát k projednání na nejbližší jednání ZO Libštát
(Hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I.)

Místostarosta obce pan Pavel Janata poděkoval panu MUDr. Vítu Šlechtovi za pracovní schůzku, ze
které vzešel upravený návrh etického kodexu. Podotkl, že se s ním zcela ztotožňuje a souhlasí s ním a
že pro něj bude hlasovat. Ale to až na konci tohoto volebního období, protože si nemyslí, že je dobré
tento etický kodex schvalovat v druhé polovině volebního období. Dále podotkl, že vzhledem
k okolnostem, které byli spojené s jeho osobou v první polovině tohoto volebního období pro tento návrh
nyní hlasovat nebude.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/17

ZO Libštát schvaluje etický kodex Zastupitelů Obce Libštát.

(Hlasování: / 9: 2 : 2 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Lhota Z.,
MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: Janata P., Jiřiček K. / zdržel se: Ing. Kříž V., Urbánek T. Dis.)
Usnesení Z13/17 bylo přijato

16. Úprava nájemného v DPS Libštát
Zastupitel pan MUDr. Vít Šlechta předložil ZO Libštát podklady pro navýšení nájemného v DPS Libštát.
V důvodové zprávě zdůraznil, že obec Libštát opět dotuje provoz pečovatelské služby v kapitole 4351
částkou 430 850,- Kč, a že vzhledem k této realitě, kdy není možné volit jiné finanční zdroje, se jako
jediné opatření směřující k nápravě nabízí zvýšení nájmů pro obyvatele DPS v zákonné výši.
V diskuzi k tomuto bodu se přihlásil obyvatel Libštátu pan Miroslav Hloušek, který upozornil na to, proč
obyvatelé Libštátu mají dotovat obyvatelé v DPS, kteří se sem přistěhují a trvale nežili v obci Libštát.
Dále vystoupila paní Ivana Janatová, která upozornila na skutečnost, že během krátké chvíle jsme již
dvakrát zvyšovali nájemné v DPS a že nyní by to bylo již potřetí. Poté upozornila na to, že je vždy bod
týkající se zvýšení nájemného v DPS zařazen dodatečně do programu jednání až na jednání ZO
Libštát, a že tím pádem nejsou informování obyvatelé DPS, kteří by se třeba rádi jednání zúčastnili.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/18

ZO Libštát pověřuje RO Libštát navýšením nájemného v DPS Libštát v nejbližším
účetním období, tj. od 1. ledna 2014, na částku 50,- Kč/m2. Termín do 30. dubna 2013.

(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing.
Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P., Jiřiček K.)
Usnesení Z13/18 bylo přijato
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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17. Projednání aktuálních záležitostí a informací
Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o aktuální informace, týkající se veřejné
zakázky na tepelné čerpadlo v MŠ Libštát.
18. Diskuse a různé a
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
- Dotázal se starosty obce pana Luďka Opočenského, zdali již poslal předávací protokol k
dotaci na zateplení MZŠ Libštát. Starosta pan Luděk Opočenský mu odpověděl, že veškeré
potřebné materiály byli zkontrolovány a zaslány doporučeně ve středu dne 20. března. Pna
Lhota požaduje aby 3 dny po odeslání zavolal na příslušné místo a zkontroloval, zdali vše
došlo v pořádku.
-

žádá starostu obce, aby byla zhotovena reprezentující a honosnější tabulka týkající se
dotace na zateplená v MZŠ Libštát. Tato tabulka je povinná a navrhuje jí umístit na dobře
viditelné místo, které by bylo všem na očích.

pan Ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
- se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského, u kterých energetických společností
odebíráme elektřinu a plyn. Na tuto otázku mu starosta dostatečně odpověděl
pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel
- se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského, jak dopadla kontrola požární jednotky
obce Libštát. Na tuto otázku mu starosta odpověděl, že ještě nedostal zápis z této kontroly
19. Závěr
Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 22,38 hodin ukončil 2. veřejné jednání Zastupitelstva obce
Libštát v roce 2013

Souhrn přijatých usnesení z 2. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. března 2013
Z 13/7

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

Z 13/8

ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 727/23 o výměře cca 27,01 m2 a
pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23,58 m2 (geometrické rozdělení dle zveřejněného
záměru č. j. OÚ Lib 105/13) vše druh pozemku orná půda, v katastrálním území Libštát, z
vlastnictví Obce Libštát, manželům panu MUDr. Jiřímu Jůzovi a Martiny Jůzové, bytem
Košťálov 18. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2, která bude vypočtena dle skutečné
výměry.

Z 13/9

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje Inventarizační zprávu Obce Libštát za rok
2012 a vzalo na vědomí „Zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané
dne 30. 1. 2013“ na OÚ Libštát a rozhodlo k datu dnešního jednání (20. března 2013)
vyřadit z majetku obce předměty podle „Soupisu předmětů navržených k odpisu dle
provedených inventur za rok 2012“ který je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní
inventarizační komise.

Z 13/10

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje účetní závěrku Obce Libštát za rok 2012.

Z 13/11

ZO Libštát souhlasí s návrhem předloženým finančním výborem a rozhodlo rozdělit
prostředky z položky „příspěvky organizacím“ určené na podporu činnosti a opravy
majetku společenských, sportovních a humanitárních organizací a církví podle
tohoto návrhu, č. j. OU Lib 218/13.

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát

Z 13/12

11

ZO Libštát, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2013 podle
přílohy předložené k tomuto bodu jednání č. j. OÚ Lib 176/13, s tím, že výdaje v § 34xx –
příspěvky organizacím budou podle schváleného rozdělení zapracovány do
odpovídajících paragrafů.
příjmy ve výši
výdaje ve výši
financování

16 628 786,- Kč
16 499 586,- Kč
129 000,- Kč

Z 13/13

ZO Libštát schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedkyni
finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedkyně výboru předkládá k
projednání ZO.

Z 13/14

ZO Libštát schvaluje bezúplatný převodu dosavadní infrastrukturní sítě obecní
kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a Libštát.

Z 13/15

ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu komunálního odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu tříděného odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
Termín zveřejnění: od 1. dubna 2013, doba zveřejnění 30 dní.

Z 13/16

ZO Libštát přijímá závazek vybudování kanalizační přípojky u domu č. p. 41 v Libštátě
dlouhé 30 m na obecní náklady. Přípojka bude realizována současně se stavbou
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV jakožto kompenzace za uložení stoky na
pozemcích č. 201/1 a 202 v k. ú. Libštát. Tento závazek obce je podmíněn neodkladným
souhlasným podpisem majitelů domu č. p. 41 v Libštátě paní Jany Opočenské a Luďka
Opočenského, bytem Libštát č. p. 316 k vybudování kanalizační stoky na těchto
pozemcích.

Z 13/17

ZO Libštát schvaluje etický kodex Zastupitelů Obce Libštát.

Z 13/18

ZO Libštát pověřuje RO Libštát navýšením nájemného v DPS Libštát v nejbližším
účetním období, tj. od 1. ledna 2014, na částku 50,- Kč/m2. Termín do 30. dubna 2013.

Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO
V pátek dne 22. března 2013 pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Farský David, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

