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zápis č. 6 – 2014
z 6. veřejného jednání Zastupitelstva Městyse Libštát ze dne 10. září 2014
Organizační záležitosti
Místo konání:
sál KD Městyse Libštát
Jednání zahájeno: 19,11 hodin
Jednání skončeno: 21,56 hodin
Přítomni zastupitelé: pan Opočenský Luděk, starosta
pan Janata Pavel, místostarosta
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan Ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
| 19,36 hodin |
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
| 19,17 hodin |
pan Farský David, zastupitel
Omluven:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
paní Pařilová Lenka, zastupitel
Neomluven:
Přizvaní hosté:
pan Ing. Jiří Paulů, stavební dozor na rekonstrukci budovy ÚM Libštát
paní Mgr. Jana Marková, ředitelka PO MZŠ Libštát
Jednání ZO zahájil: starosta Městyse Libštát pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé a
občany Libštátu, konstatoval, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva, a
že je zasedání usnášeníschopné
Zapisovatelem jmenován:
pan Janata Pavel, místostarosta
Ověřovateli zápisu jmenováni:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
Zvolena návrhová komise:
pan Farský David, zastupitel
pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel
| Hlasování: | 9 : 0 : 2 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing Kříž V.,
Ing. Lhota Z., | proti: 0 | zdržel se: Urbánek T. Dis., Farský D. |

1. Schválení programu jednání
Starosta Městyse 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 nebyly vzneseny žádné 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 |

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Navržený program jednání
1. Schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti RM
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZM
4. Směny pozemků
5. Sběrný dvůr komise
6. Rozpočtové změny 2014
7. Znak a vlajka Městyse Libštát
8. Záležitosti DPS
9. Rozpočtový výhled
10. Projednání aktuálních záležitostí a informací
11. Diskuse a různé
12. Závěr
| Hlasování: | 11 : 0 : 0 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing Kříž V.,
Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Farský D. | proti: 0 | zdržel se: 0 |

2. Zpráva o činnosti RM
Zastupitelé Městyse Libštát obdrželi v materiálech | email | pro jednání ZM, zápisy z jednání RM Libštát.
Jednalo se o zápis z jednání RM, která se konala dne 1. 9. 2014
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 14/37

ZM Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RM Libštát za období 21. 7. 2014 až
4. 9. 2014

| Hlasování: | 11 : 0 : 0 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing Kříž V.,
Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Farský D. | proti: 0 | zdržel se: 0 |
Usnesení Z14/37 bylo přijato

3. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání ZM
5. veřejné jednání ZM Libštát ze dne 6. srpna 2014
Usnesení číslo:

Obsah:

Z 14/30

ZM Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RM Libštát za období od ZM Libštát
se seznámilo a bere na vědomí činnost RM Libštát za období 19. 6. 2014 až 31. 7. 2014

Z 14/31

Zastupitelstvo Městyse Libštát schvaluje směnnou a darovací smlouvu č. j. ÚM Lib
513/14, mezi účastníky: Městys Libštát, manželi Jiřím a Danuší Kloboučkovými, bytem
Libštát 245 a Bohuslavem Kloboučkem, bytem Libštát 66, viz. geometrický plán č. 532133/2013 a pověřuje starostu Městyse Libštát podpisem smlouvy

Z 14/32

ZM Libštát se seznámilo se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IV-122009948/VB/02 Libštát, se zněním smlouvy souhlasí a ukládá starostovi L.
Opočenskému tuto smlouvu podepsat

Z 14/33

ZM Libštát přijímá závazek vybudování kanalizační přípojky u domu č. p. 62 v Libštátě
dlouhé cca 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. 325/1 a 324/1 v k. ú. Libštát. Tento závazek obce je podmíněn
neodkladným souhlasným podpisem majitelů domu č. p. 62 v Libštátě paní MUDr. Věry
Nožičkové nar. 06. 11. 1970 a Mojmíra Nožičky nar. 23. 03. 1964, Libštát č. p. 62 k
vybudování kanalizační stoky na těchto pozemcích

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Městys Libštát

3

Z 14/34

Zastupitelstvo městyse Libštát schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Libštát

Z 14/35

Zastupitelstvo městyse Libštát schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území obce Libštát

Z 14/36

RM schvaluje, že správní území obce Libštát je součástí územní působnosti MAS Brána
do Českého ráje v období 2014 – 2020

Ověřovateli zápisu 5. veřejného jednání ZM ze dne 6. srpna 2014, panem V. Janatou a Z. Kousalem byl zápis podepsán a
nebyly proti jeho znění podány námitky.

Zastupitelé Městyse Libštát vzali kontrolu plnění usnesení ZM na vědomí a nikdo neměl žádnou
připomínku
4.

Směny pozemků

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským
předložena ZM tato důvodová zpráva:
Na základě schválených priorit ZO Libštát v letech 2011-2014 ze dne 21. 09. 2011 Čj.: 677/11/OU bod
16 jsem nechal zpracovat dokumentaci ke směně pozemků s rodinou Dvořáčkových. Tento krok je
potřeba učinit i pro potřeby budování kanalizace v tomto zúženém místě komunikace za mostem u kina
ZM Libštát projednalo výše uvedený bod týkající se směny pozemků a přijalo níže uvedené usnesení
Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11.
2006, bod 18).

Z 14/38

Zastupitelstvo Městyse Libštát schvaluje směnnou smlouvu č. j.: Městys Libštát ÚM Lib –
602/14 s manžely Dvořáčkovými, bytem Láskova čp. 1801/5, 148 00 Praha Chodov, na
směnu pozemku parc. č. 2135 I + A + C, 2134/B + H (geometrický plán č. 551-75/2014) v
majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 279 a 86/F (geometrický plán č. 551-75/2014),
ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát

| Hlasování: | 12 : 0 : 0 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., 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 Z14/38 bylo přijato

5.

Sběrný dvůr komise

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským
předložena ZM tato důvodová zpráva:
ZM Libštát na svém 4. zasedání 18. 06. 2014 schválilo usnesením č.Z14/28 realizaci akcí Sběrný dvůr a
Svozová technika a pověřilo mne vypsáním patřičných výzev. První výzva již byla vypsána a další
budou vypsány ihned po 15.9.2014 jak se vrátí z dovolené pověřený administrátor těchto výzev pan Ing.
Lukáš Marek. Z tohoto důvodu musíme schválit komise na otevírání obálek a výběrovou komisi.
Předpokládám ještě svolání ZM na 8. 10. 2014 na schválení vybraných uchazečů a pověření starosty
podpisem smluv
ZM Libštát projednalo výše uvedený bod týkající se zvolení komise pro otvírání obálek a výběrovou
komisi pro sběrný dvůr v Libštátě a přijalo níže uvedené usnesení

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11.
2006, bod 18).

Z 14/39

ZM Libštát jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na projekty „Sběrný dvůr" a "Svozová technika“ ve složení:
Ing. Lukáš Marek, Ing. Jiří Hradecký, Karel Jiříček a Luděk Opočenský
Náhradníky této komise:
David Farský, Vladimír Janata, Pavel Janata ml. a Zdeněk Kousal
Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise pro otevírání obálek

| Hlasování: | 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: Janatová I. |
Usnesení Z14/39 bylo přijato

6. Rozpočtové změny 2014
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským
předložena ZM tato důvodová zpráva
Podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů v roce 2014 je zastupitelstvu předkládán k projednání a ke
schválení 2. návrh změny rozpočtu obce na rok 2014
ZM Libštát projednalo předloženou rozpočtovou změnu č. 2 a přijalo níže uvedené usnesení
Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11.
2006, bod 18).

Z 14/40

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Městyse Libštát na rok 2014 podle
přílohy rozpočtu číslo 2. na rok 2014

| Hlasování: | 13 : 0 : 0 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., 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 Z14/40 bylo přijato

7. Znak a vlajka Městyse Libštát
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským
předložena ZM tato důvodová zpráva
ZM Libštát bylo seznámeno na 5. veřejném zasedání dne 6. 8. 2014 panem Stanislavem Kasíkem s
historií Městyse Libštátu a jeho pečetí a znaků. Dále představil zpracované návrhy znaku a vlajky pro
Libštát. Tyto jsem Vám zaslal emailem. Bylo nám řečeno, že jestliže vybereme a schválíme tyto návrhy
a zašleme neprodleně na Parlament ČR jeho předsedovi je dosti pravděpodobné, že ještě letos na
podzim budou schválené a zaregistrované.
ZM Libštát projednalo schválení znaku a předložené návrhy na vlajku Městyse Libštát, včetně
předložených návrhů na vlajku od paní radní I. Janatové. Poté hlasovalo o níže uvedených usneseních
Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11.
2006, bod 18).

Návrh usnesení | starosta | poté tento návrh doupravil zastupitel Ing. Lhota Z. |
Z 14/41

Zastupitelstvo městyse Libštát schválilo předložený znak Městyse Libštát a vlajku
Městyse Libštát dle předloženého návrhu číslo 2. Pověřuje starostu, aby znak i vlajku
zaslal předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Hamáčkovi k řádné
registraci a schválení. Termín: Ihned

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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| Hlasování: | 8 : 0 : 5 | pro: Opočenský L., Kousal Z., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing Kříž V., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V.,
Farský D. | proti: 0 | zdržel se: Janata P., Ing. Hradecký J., Janatová I., Janata V., Ing. Lhota Z. |
Původní návrh usnesení Z14/41 byl přijat

Protinávrh č. 1 | radní paní Janatová I. | hlasováno v pořadí jako první |
Zastupitelstvo městyse Libštát bere na vědomí předložený znak a vlajku městyse Libštát
předložený panem Stanislavem Kasíkem a pověřuje starostu městyse Libštát
zveřejněním těchto návrhů na webových stránkách městyse Libštát a zveřejněním výzvy
občanům s možností se aktivně zapojit do tvorby městské vlajky dle zásad heraldiky.
Pomocí ankety na web. Str. a ve zpravodaji pak vybrat nejvhodnější návrh. Termín
splnění: ihned. Termín podání návrhů do konce října 2014
| Hlasování: | 2 : 5 : 7 | jmenovitě nebylo návrhovou komisí zaznamenáno
Protinávrh č. I. usnesení nebyl přijat

Protinávrh č. 2 | zastupitel Ing. Lhota Z. |
Zastupitelstvo městyse Libštát schválilo znak Městyse Libštát podle předlohy zpracované
panem Stanislavem Kasíkem a vlajku Městyse Libštát podle návrhu č. 3 od téhož autora.
Pověřuje starostu, aby znak i vlajku zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR, panu Janu Hamáčkovi, k řádné registraci a schválení. T.: ihned
| Hlasování: | 5 : 0 : 8 | pro: Janata P., Kousal Z., Janatová I., Janata V., Ing. Lhota Z., | proti: 0 | zdržel se: Opočenský L., Ing.
Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing Kříž V., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. |
Protinávrh č. 2. usnesení nebyl přijat

8.

Záležitosti DPS

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským a
zastupitelem panem MUDr. V. Šlechtou předložena ZM tato důvodová zpráva:
Jak jsme již projednávali návrh paní Ivy Janatové na snížení nákladovosti DPS Libštát zrušením a
nahrazením Registrace sociálních služeb Živnostenským listem, tak vám tento bod nyní překládám ke
schválení. Změnou formy provozování sociálních služeb ušetříme nadbytečnou administrativu spojenou
s vykazováním kolik nákupů a kolik úklidů pečovatelky provedly a získáme uvolněné prostředky pro
zkvalitnění a rozšíření pečovatelských služeb pro naše občany. V současnosti máme pracovní úvazek
vedoucí 1/2 směny (čtyři hodiny administrativy denně znamená cca 12 500Kč mzdových nákladů).
Tolik peněz většinou ani nevybere za veškeré poskytnuté služby za měsíc! Dále je požadavek ze strany
LK na dohledového odborného pracovníka s vysokoškolským vzděláním na několik hodin týdně. Což
nyní nejsme schopni zajistit, protože jeden specialista v Semilech je již plně vytížen a o dalším zatím
nevíme. Toto by výdaje dále navýšilo. Změnou registrace na ŽL, toto nemusíme zbytečně financovat.
Bude nám stačit max. 1/4 úvazek pro vedoucího DPS, který zajistí administrativu (tak to dříve i stačilo)
a dohlédne na chod DPS.
Připadá mě hodně velký nadstandard, abychom měli výdaje na administrativu mnohem větší než na
poskytované služby. Toto jsme při schvalování stavby DPS před 15 lety nechtěli a tenkrát právě vyvstali
k tomuto oprávněné obavy
ZM Libštát detailně projednalo výše uvedený bod, a přijalo níže uvedené usnesení | návrh usnesení
zastupitel pan Ing. Z. Lhota
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 14/42

ZM Libštát se rozhodlo připravit změnu formy provozování DPS Libštát počínaje 01. 01.
2015. K tomu zejména získat živnostenský list na provozování terénních pečovatelských
služeb a do 30. 9. 2014 zrušit registraci sociálních služeb Městyse Libštát.

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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| Hlasování: | 12 : 0 : 1 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing.
Hvězda M., Ing Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. | proti: 0 | zdržel se: Urbánek T. Dis. |
Usnesení Z14/42 bylo přijato

9. Rozpočtový výhled
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou Městyse Libštát panem Luďkem Opočenským
předložena ZM tato důvodová zpráva
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá obcím (§3) sestavit
rozpočtový výhled. Sestavuje se zpravidla na 2 – 5 let. Dne 25. 02. 2008 byl schválen rozpočtový výhled
na roky 2008 - 2013. Vzhledem k aktuálnímu vývoji rozpočtu a s ohledem na předpokládaný další vývoj
je ZO předložen nový návrh rozpočtového výhledu FV
ZM Libštát projednalo navržený rozpočtový výhled 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 14/43

ZO Libštát, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtový výhled Obce Libštát na
období let 2014 – 2017 podle přílohy č. j.:

| Hlasování: | 13 : 0 : 0 | pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., 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 Z14/43 bylo přijato

10. Projednání aktuálních informací a záležitostí
starosta Městyse pan Luděk Opočenský předal slovo ředitelce PO MZŠ paní Mgr. Janě Markové, která
seznámila přítomné členy ZM Libštát s personálními změnami a obsazenosti PO MZŠ a stávající
ekonomické situaci. Dále se zmínila o nedořešené situaci týkající se provozování sportovní haly.
Ohledně haly byla vedena diskuze, která vedla k vyřešení této situace, se kterou ZM Libštát souhlasili.
Paní ředitelka do 14 dnů za tímto účelem vyvolá schůzku, na které budou vyřešeny veškeré podrobnosti
týkající se provozování sportovní haly MZŠ Libštát
dále pan starosta Městyse pan Luděk Opočenský informoval přítomné členy ZM o
-

probíhajících stavebních pracích úřadu Městyse Libštát. Při této příležitosti předal slovo panu
Ing. J. Paulů, který přítomné zastupitelé detailně seznámil s jednotlivými pracemi, které probíhají
v souvislosti s rekonstrukcí úřadu městyse Libštát, včetně nutných vícepracích, které jsou nutné
provést z důvodu zjištění havarijního stavu některých konstrukcí | zejména špatných základů a
části střechy budovy úřadu | Vícepráce byli odhadnuty cca na částku 600 tis. Kč

-

nutné montáži GSM brány do výtahu v DPS

-

proběhlé digitalizaci katastrálních map katastru městyse Libštát, díky které městysi Libštát chybí
4 000 m2

-

výměně střešní krytiny na budově staré hasičárny | rozpočet cca 150 tis. Kč |

11. Diskuze a různé
pan Kotas Jiří, zastupitel
požádal starostu Městyse pana Luďka Opočenského o informace k níže uvedeným bodům
| odpověď starosty městyse Libštát
-

jestli bude prováděno zateplení a finální podoba fasády na budově úřadu městyse Libštát
ještě letos, a zdali bude nějak řešena konečná podoba fasády | členění, barevné řešení | se

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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zateplením a fasádou se počítá ještě v tomto roce, řešení fasády ještě není detailně
vyřešeno, počítá se s návrhem dle vypracované projektové dokumentace
-

zdali se ještě letos začne s opravou rampy ke KD, tato oprava byla řešena v rámci komise
pro stavební rozvoj městyse Libštát, kde bylo dohodnuto, že oprava proběhne ještě letos. Dle
jeho názoru je rampa opravdu v havarijním stavu a oprava je nutná | co nejdříve bude
svolána komise pro stavební rozvoj městyse Libštát, na které bude tato havarijní oprava
dořešena

pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV
požádal starostu Městyse pana Luďka Opočenského o informaci k níže uvedenému bodu
| odpověď starosty městyse Libštát
-

zdali byla řešena reklamace komunikaci na Větrově nezávislým odborníkem, tak jak bylo
dohodnuto na dřívějším jednání ZM Libštát | zatím k tomuto nedošlo

-

kdy bude proveden sjezd na MK u novostavby RD Smolíkových v lokalitě Na Větrově, pan
Smolík již napsal dva dopisy, na které mu zatím nebylo odpovězeno | v dopisech pana
Smolíka prý chybí souhlas se zaústěním dešťových vod do jeho dešťové kanalizace. V této
fázi mu na jeho dopisy písemně reaguji

12. Závěr
Starosta Městyse Libštát pan Luděk Opočenský v 21,56 hodin ukončil 6. veřejné jednání ZM Libštát
v roce 2014
souhrn přijatých usnesení z 5. veřejného jednání Zastupitelstva Městyse Libštát ze dne 6. srpna 2014
Z 14/37

ZM Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RM Libštát za období 21. 7. 2014 až
4. 9. 2014

Z 14/38

Zastupitelstvo Městyse Libštát schvaluje směnnou smlouvu č. j.: Městys Libštát ÚM Lib –
602/14 s manžely Dvořáčkovými, bytem Láskova čp. 1801/5, 148 00 Praha Chodov, na
směnu pozemku parc. č. 2135 I + A + C, 2134/B + H (geometrický plán č. 551-75/2014) v
majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 279 a 86/F (geometrický plán č. 551-75/2014),
ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát

Z 14/39

ZM Libštát jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na projekty „Sběrný dvůr" a "Svozová technika“ ve složení:
Ing. Lukáš Marek, Ing. Jiří Hradecký, Karel Jiříček a Luděk Opočenský
Náhradníky této komise:
David Farský, Vladimír Janata, Pavel Janata ml. a Zdeněk Kousal
Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise pro otevírání obálek

Z 14/40

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Městyse Libštát na rok 2014 podle
přílohy rozpočtu číslo 2. na rok 2014

Z 14/41

Zastupitelstvo městyse Libštát schválilo předložený znak Městyse Libštát a vlajku
Městyse Libštát dle předloženého návrhu číslo 2. Pověřuje starostu, aby znak i vlajku
zaslal předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Hamáčkovi k řádné
registraci a schválení. Termín: Ihned

Z 14/42

ZM Libštát se rozhodlo připravit změnu formy provozování DPS Libštát počínaje 01. 01.
2015. K tomu zejména získat živnostenský list na provozování terénních pečovatelských
služeb a do 30. 9. 2014 zrušit registraci sociálních služeb Městyse Libštát.

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtový výhled Obce Libštát na
období let 2014 – 2017 podle přílohy č. j.:

Zápis z jednání ZM připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZM dne 15. září 2014
pan Pavel Janata, místostarosta Městyse Libštát

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

