Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 934/2014

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 9/2014
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,05

| Kulturní dům Libštát
| 17. prosince 2014

| sál
| 19,05 – 22,02 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti

| ZML

| Faistaver Zdeněk
| Farský David
| Chuchlík Josef
| Janata Pavel
| Janata Pavel st.
| Janatová Irena
| Jiříček Karel
| Kříž Vítězslav, Ing.
| Mach Stanislav
| Malík Martin, MUDr.
| Maťátko Jiří, Ing.
| Šimůnek Jan, Ing.
| Šimůnek Pavel, Bc.
| Šlechta Vít, MUDr.
| Vejnar Pavel
| ZML je usnášeníschopné.

| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| starosta
| zastupitel
| zastupitelka
| 2. místostarosta
| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| 1. místostarosta
| radní
| radní
| zastupitel

| Hosté

| kandidát na člena finančního výboru ZML
| správce rozpočtu
| bývalý starosta (volební období 2010-2014)

| Hradecký Jiří, Ing.
| Matoušková Hana
| Opočenský Luděk

| Zapisovatel

| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| David Farský, Ing. Vítězslav Kříž

| Návrh na složení návrhové komise:

| MUDr. Martin Malík, Pavel Vejnar

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach,
Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Malík, Vejnar
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Návrh programu jednání ZML dle pozvánky
1. Schválení programu ZML č. 9/2014
2. Volba členů návrhové komise ZML a určení ověřovatelů zápisu
3. Určení zapisovatele zápisu ZML
4. Kontrola plnění usnesení ZML
5. Zpráva o činnosti RML
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6. Volba členů FV a KV
7. Jmenování oddávajících s právem užívání státního znaku
8. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-4003694/VB/3 SM, Libštát SM_391-čp47-vNN, kNN
9. Schválení smlouvy s KÚLK o dopravní obslužnosti
10. Rozpočtové změny 2014
11. Rozpočtové provizorium 2015
12. Diskuse
13. Závěr
| Na základě aktuální potřeby navrhnul starosta změnu programu jednání:
1. Vypustit body 2 a 3 (byly provedeny v rámci úvodního bloku organizačních a procesních záležitostí),
2. Body 4-11 přečíslovat na 2-9,
3. Doplnit bod 10 – Změna jednacího řádu zastupitelstva,
4. Doplnit bod 11 – Vybudování sběrného dvora a pořízení svozové techniky
| Hlasování o změněném návrhu programu jednání:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Změněný návrh programu jednání byl schválen.

| Předkladatel

| 2 Kontrola plnění usnesení ZML
| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení z jednání ZML č 7/2014 a č. 8/2014
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZML č. 7 a 8/2014.
| Komentář předkladatele:
Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním usnesení ZML z jednání č. 7 a 8/2014. Všechna usnesení byla
splněna.
| Diskuse
Během diskuse byl vznesen návrh, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění usnesení ZML bez přijetí
usnesení k tomuto bodu.
| Hlasování o návrhu nepřijímat usnesení k tomuto bodu:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh byl schválen.

| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 10/2014 a č. 11/2014.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML bere na vědomí činnost RML – jednání RML č. 10/2014 a č. 11/2014.
| Komentář předkladatele:
Starosta seznámil ZML s usneseními RML z jednání č. 10 a 11/2014.
| Diskuse
Člen ZML pan Josef Chuchlík žádal informace o složení komisí RML. Starosta žádané informace
poskytnul.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/66.

| Předkladatel:

| 4a Volba členů kontrolního výboru
| Pavel Janata

| Podklady:

| –––

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML volí, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, dalšími členy kontrolního výboru pány Stanislava Macha, bytem Libštát 295, a Ing. Jiřího Maťátka,
bytem Libštát 240.
| Komentář předkladatele:
Uvedené doplnění kontrolního výboru navrhla jeho předsedkyně.
| Diskuse
S Ing. Maťátkem návrh konzultovala předsedkyně výboru předem, pan Mach vyjádřil souhlas na místě.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Jiříček, Kříž, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 3
| Janatová, Mach, Maťátko
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/67.

| Předkladatel

| 4b Volba členů finančního výboru
| Pavel Janata

| Podklady:

| –––

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML volí, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, dalšími členy finančního výboru Ing. Jiřího Hradeckého, bytem Libštát 326, a paní Evu
Palounkovou, bytem Libštát 93.
| Komentář předkladatele:
Ing. Jiří Hradecký byl členem finančního výboru v minulém volebním období, paní Eva Palounková
v minulosti také pracovala ve finančním výboru zastupitelstva.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Diskuse
Bez připomínek
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/68.

| Předkladatel

| 5 Jmenování oddávajících s právem užívání státního znaku
| Pavel Janata

| Podklady:

–––

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML jmenuje pro volební období 2014-2018 oddávajícím s právem užívání státního znaku pana Karla
Jiříčka, 2. místostarostu.
| Komentář předkladatele:
Právo oddávat pro starostu a 1. místostarostu, jako statutárního zástupce starosty, stanoví zákon
o rodině. Případné další oddávající jmenuje zastupitelstvo.
| Diskuse
Starosta vyzval členy ZML se zájmem o vykonávání funkce oddávajícího, aby se přihlásili, za účelem
případné změny návrhu usnesení. Na starostovu výzvu se žádný člen ZML nepřihlásil.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík,
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Jiříček
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/69.

| Předkladatel

| 6 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4003694/VB/3 SM, Libštát SM_391-čp47-vNN, kNN
| Pavel Janata

| Podklady:

| Požadavky RML na změny návrhu smlouvy.

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-4003694/VB/3 SM, Libštát SM_391-čp47-vNN, kNN, mezi Městysem Libštát a
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
č.j. ÚM Lib 920/14, a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
| Komentář předkladatele:
Jedná se o náhradu vrchního elektrického vedení zemním kabelovým vedením v lokalitě od kina ke garáži
Dvořákových. RML žádala změnu návrhu smlouvy ve smyslu podkladů a ČEZ požadavek v novém návrhu
smlouvy akceptoval.
| Diskuse: | Bez připomínek
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/70.

| Předkladatel

| 7 Schválení smlouvy s KÚLK o dopravní obslužnosti
| Pavel Janata

| Podklady:

| –––

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje znění smlouvy číslo OLP/2938/2014 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 2015. ZML ukládá starostovi obce panu Pavlu Janatovi smlouvu podepsat.
| Komentář předkladatele:
Návrh smlouvy došel až dnes.
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 2015 zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2014, tj. 90 Kč/obyvatele městyse.
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 2015 je ve výši 86 760 Kč a platí se ve čtvrtletních splátkách.
| Diskuse: | Bez připomínek.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/71.

| Předkladatel

| 8 Rozpočtové změny
| Pavel Janata

| Podklady:

| Návrh změny č. 4 rozpočtu městyse na rok 2014.

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Městyse Libštát na rok 2014 podle přílohy rozpočtu číslo 4 na
rok 2014.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse:
Paní Hana Matoušková (správce rozpočtu) seznámila ZML s navrženými změnami, reagujícími na aktuální
vývoj, a odpověděla na dotazy.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/72.
| 9 Rozpočtové provizorium 2015
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:

| Rozpočtové provizorium 2015.

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na rok 2015,
rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených organizací.
ZML Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 podle přílohy č. 11 k zápisu
z veřejného jednání ZML dne 17. 12. 2014.
| Komentář předkladatele:
Rozpočtové provizorium je opatření k zajištění hospodaření obce v souladu s rozpočtovými pravidly. Toto
opatření umožňuje zajistit finanční krytí běžného chodu obce a jí zřízených organizací. Nelze v tomto
období finančně krýt nové investice a akce nad rámec běžného chodu. Tento krok se činí každoročně k
umožnění chodu obce.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
mimo jiné zastupitelstvu obce ukládá stanovit pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění
plynulosti hospodaření.
| Diskuse | –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/73.

| Předkladatel

| 10 Změna jednacího řádu zastupitelstva
| Pavel Janata

| Podklady:

| Návrh nového jednacího řádu ZML

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje nový jednací řád zastupitelstva městyse Libštát v navržené podobě.
| Komentář předkladatele:
Do nového jednacího řádu ZML byla promítnuta změna statusu obce Libštát na městys. Dále byly
provedeny drobné změny v čl. 12 a 25. Ostatní změny jsou formálního charakteru.
| Diskuse:
V diskusi bylo vysvětleno několik dotazů.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z14/74.

| Předkladatel

| 11 Vybudování sběrného dvora a pořízení svozové techniky
| Pavel Janata

| Podklady:
Informace starosty o stavu projektu,
Analýza provozních nákladů sběrného dvora od pana Zdeňka Faistavera.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo s výsledkem hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na zakázku malého
rozsahu II. kategorie, zadávaná dle aktuálních Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP a směrnice MŽP č. 6/2014 na projekt „sběrný dvůr Libštát“ a na základě předložených výsledků
hodnotící komise ZML vybírá a schvaluje vítěznou firmu: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03 Libštát,
IČ: 26006928 s obsahem předložené smlouvy ve výší zakázky 2.216.162,- Kč + DPH
souhlasí a ukládá starostovi obce panu Pavlu Janatovi tuto smlouvu podepsat.?
| Komentář předkladatele:
Je třeba rozhodnout, jestli v projektu budeme pokračovat uzavřením smluv s vítěznými firmami
z výběrových řízení, nebo ne.
Na základě zjištěných informací o obsahu žádostí a závazných parametrech dotací pokračování
nedoporučuji.
| Diskuse
Někteří členové zastupitelstva vyjádřili své protichůdné názory na projekt. Byla také zpochybněna
schopnost splnit podmínky dotace podle obsahu podaných žádostí. Poté členka zastupitelstva paní Irena
Janatová žádá uvést v zápise svůj dotaz, zda jsme schopni splnit podmínky dotace. Ing. Jan Šimůnek
vyjádřil své přesvědčení, že ne.
Většina se nakonec shodla na tom, že k okamžitému rozhodnutí nemá dostatek informací. Proto ZML
odkládá přijetí usnesení k tomuto bodu na další jednání ZML, které svolá starosta co nejdříve po získání
dodatečných informací o závazných parametrech dotace od poskytovatele.
| 12 Diskuse
| Pan David Farský vyjádřil nespokojenost se změnami autobusových jízdních řádů, platnými od 14. 12. 2014.
K tomu pro informaci:
- Model dopravní obslužnosti kraje tvoří organizátor veřejné dopravy, společnost KORID LK, s.r.o.
- V období přípravy změn jízdních řádů zveřejňuje KORID LK návrh jízdních řádů k připomínkám obcí
(během léta) a následně je se zástupci obcí projednává (na podzim). Případné úsilí o změny v jízdních
řádech prostřednictvím obcí je třeba směrovat především do tohoto období. Připomínky mimo toto období
mohou být uplatňovány až v termínu další změny jízdních řádů.
- Alternativně lze připomínky uplatňovat přímo u společnosti KORID LK, s.r.o.
| Čas 22,02

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

| 13 Závěr

David Farský
ověřovatel
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| Přehled přijatých usnesení
| Z14/66:
ZML bere na vědomí činnost RML – jednání RML č. 10/2014 a č. 11/2014.
| Z14/67:
ZML volí, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, dalšími členy kontrolního výboru pány Stanislava Macha, bytem Libštát 295, a Ing. Jiřího Maťátka,
bytem Libštát 240.
| Z14/68:
ZML volí, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, dalšími členy finančního výboru Ing. Jiřího Hradeckého, bytem Libštát 326, a paní Evu
Palounkovou, bytem Libštát 93.
| Z14/69:
ZML jmenuje pro volební období 2014-2018 oddávajícím s právem užívání státního znaku pana Karla
Jiříčka, 2. místostarostu.
| Z14/70:
ZML schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-4003694/VB/3 SM, Libštát SM_391-čp47-vNN, kNN, mezi Městysem Libštát a
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
č.j. ÚM Lib 920/14, a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
| Z14/71:
ZML schvaluje znění smlouvy číslo OLP/2938/2014 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 2015. ZML ukládá starostovi obce panu Pavlu Janatovi smlouvu podepsat.
| Z14/72:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Městyse Libštát na rok 2014 podle přílohy rozpočtu číslo 4 na
rok 2014.
| Z14/73:
ZML rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na rok 2015,
rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených organizací.
ZML Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 podle přílohy č. 11 k zápisu
z veřejného jednání ZML dne 17. 12. 2014.
| Z14/74:
ZML schvaluje nový jednací řád zastupitelstva městyse Libštát v navržené podobě.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

