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Zápis č. 7 – 2011
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 2. 11. 2011.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
*Místo konání: zasedací místnost OÚ Libštát, jednání zahájeno: 19,05 skončeno: 20,48 hod.
*Přítomni:
Farský, Ing. Hradecký, Ing. Hvězda, Janata P., Janata V., Janatová, Jiřiček, Kousal,
Ing. Kříž, Ing. Lhota, Opočenský, Pařilová, MUDr. Šlechta, Dis. Urbánek
*Omluven: Kotas J.
*Neomluven: *Přizvaní hosté: *Schůzi zahájil starosta obce Luděk Opočenský, konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo
ZO usnášení schopné.
*Zapisovatelem jmenován: Pavel Janata
*Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Kříž V., Ing. Hvězda M.
*Zvolena návrhová komise: Jiřiček K., MUDr. Šlechta V.
(Hlasování: / 14: 0 : 0 / pro: Farský, Ing. Hradecký, Ing. Hvězda, Janata P., Janata V., Janatová, Jiřiček, Kousal, Ing. Kříž, Ing. Lhota,
Opočenský, Pařilová, MUDr. Šlechta, Dis. Urbánek / proti: 0 / zdržel se: 0)

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO.
2. Projednání návrhu úpravy rozpočtu Obce Libštát na rok 2011.
3. Projednání vyjádření k žádosti Obecního úřadu Košťálov na zřízení stavebního úřadu v
Košťálově.
4. Projednání prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou (o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků).

5. Aktuální záležitosti a informace.
6. Diskuse.
PROJEDNÁVANÉ BODY
1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO.
Veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 21. 9. 2011 a mimořádného jednání zastupitelstva obce
Libštát ze dne 12. 10. 2011
Usnesení číslo:
Obsah:
Výsledek:
Z11/22
prodej částí pozemků: poz. parc. č. 603/8, 2226 a 603/1 (PK 603) splněno
Z11/23
pověření vedoucí DPS k vytvoření přehledu měsíčních příjmů
a výdajů v DPS od 1. 1. 2011
splněno
Z11/24
pověření KV k provedení kontroly
splněno
Z11/25
schválení seznamu priorit ZO Libštát
splněno
Z11/26
zrušení usnesení č. Z09/030
splněno
Ověřovateli zápisu minulého jednání ze dne 21. 9. 2011 p. V. Janatou a paní L. Pařilovou byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění
podány námitky.

Z11/27
Z11/28

schválení záměru a podání žádosti o dotaci na oplocení MŠ
schválení vyčlenění fin. prostředků v rozpočtu obce na rok 2012
na vlastní podíl žadatele na oplocení MŠ

splněno
splněno

Ověřovateli zápisu minulého jednání ze dne 12. 10. 2011 p. D. Farským a Z. Kousalem byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány
námitky.

Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

2. Projednání návrhu úpravy rozpočtu Obce Libštát na rok 2011.
Podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů v roce 2011 byl ZO předložen k projednání a ke
schválení návrh změny rozpočtu obce na rok 2011, viz příloha č. j. 707/11/OU.
Rozprava:
Radní Irena Janatová:
Na pracovním jednání ZO dne 26. 10. 2011 byl, i mimo jiné, projednáván návrh na úpravu rozpočtu obce Libštát na rok 2011 č. j.
707/11/OU. V tabulce výdaje v řádku č. 11 Zastupitelstvo – cestovné byl zaznamenán enormní nárůst výdajů při vyplácení cestovních
náhrad, za používání soukromého vozidla ke služebním cestám. Vzhledem k tomu, že obec vlastní služební vozidlo, navrhuji ZO přijmout
opatření, které by vedlo k efektivnějšímu využívání obecního automobilu a tím zároveň ke snížení nákladů na cestovné.
Členové FV se k tomuto vyjádřili na pracovním zasedání ZO.
Proto navrhuji:
Schválit návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2011, čj. 707/11/OU, včetně nárůstu cestovného. V období od 1. 11. do 31. 12. 2011
dodržovat zákonná pravidla k povolování pracovních cest a poskytování cestovních náhrad. Uložit starostovi obce zajistit vypracování
směrnice k povolování pracovních cest a poskytování cestovních náhrad tak, aby tato pravidla zajistila účelné a zejména úsporné
vynakládání prostředků v této oblasti a nabyla účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.
Vzhledem k tomu, že oprávnění k povolování pracovních cest vyplývá z organizačního řádu obce, navrhuji uložit starostovi zajistit
vypracování aktualizace organizačního řádu obce tak aby nabyla účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18)

Z11/29

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2011 podle přílohy
č. j. 707/11/OU ze dne 2. 11. 2011.

(Hlasování: / 14: 0 : 0 / pro: Farský, Ing. Hradecký, Ing. Hvězda, Janata P., Janata V., Janatová, Jiřiček, Kousal, Ing. Kříž, Ing. Lhota,
Opočenský, Pařilová, MUDr. Šlechta, Dis. Urbánek / proti: 0 / zdržel se: 0)

Z11/30

ZO Libštát ukládá starostovi obce zajistit vypracování a předložení ZO ke schválení
vnitřního předpisu (směrnice) pro povolování pracovních cest a poskytování
cestovních náhrad v souladu s ustanovením zákoníku práce a s cílem účelného a
úsporného vynakládání prostředků v této oblasti tak, aby tento předpis nabyl
účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.

(Hlasování: / 12: 0 : 2 / pro: Farský, Ing. Hradecký, Ing. Hvězda, Janata P., Janatová, Kousal, Ing. Kříž, Ing. Lhota, Opočenský, Pařilová,
MUDr. Šlechta, Dis. Urbánek / proti: 0 / zdržel se: Janata V., Jiřiček)

Z11/31

ZO Libštát ukládá starostovi zajistit vypracování aktualizace organizačního řádu
obce a jeho předložení ZO ke schválení tak, aby aktualizovaný organizační řád nabyl
účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.

(Hlasování: / 13: 0 : 1 / pro: Farský, Ing. Hradecký, Ing. Hvězda, Janata P., Janatová, Jiřiček, Kousal, Ing. Kříž, Ing. Lhota, Opočenský,
Pařilová, MUDr. Šlechta, Dis. Urbánek / proti: 0 / zdržel se: Janata V.)
Poznámka: dle zákona o obcích 128/200 Sb. ze dne 12. dubna 2000 je v pravomoci RO schválit vnitřní předpis a organizačního řád obce.

3. Projednání vyjádření k žádosti Obecního úřadu Košťálova na zřízení stavebního úřadu.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 22. 8.
2011 žádost Obce Košťálov ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění o určení Obecního úřadu Košťálov obecným stavebním úřadem.
Protože Obecní úřad Košťálov uvedl možnost působit i pro obce Libštát a Bělá, požaduje, aby
dotčené obce doložily usnesením zastupitelstva svůj záměr, ve kterém bude deklarován případný souhlas
s výkonem pravomocí Obecního úřadu Košťálov jako obecného stavebního úřadu i na jejich území.
ZO Libštát o tomto bodu jednalo na pracovním jednání dne 26. 10. 2011, kterého se zúčastnil i
starosta obce Košťálov pan PaedDr. Miloslav Janata, který ZO seznámil s jejich záměrem a představami.
ZO Libštát projednalo veškeré výhody a nevýhody zřízení obecného stavebního úřadu
v Košťálově.
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

Návrh usnesení:
ZO Libštát souhlasí s výkonem pravomocí Obecního úřadu Košťálov jako obecného stavebního úřadu
pro území Obce Libštát.
(Hlasování: / 4: 8 : 2 / pro: Janata V., Kousal, Opočenský, MUDr. Šlechta / proti: Farský, Ing. Hvězda, Janata P., Janatová, Jiřiček, Ing.
Kříž, Ing. Lhota, Dis. Urbánek / zdržel se: Ing. Hradecký, Pařilová)

Usnesení nebylo přijato.
4. Projednání prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou (o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků).

ZO Libštát projednalo možnost prodloužit a na jak dlouho veřejnoprávní smlouvu s MěÚ
Lomnice nad Popelkou (o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků), nebo smlouvu
uzavřít s MěÚ Semily, či s někým jiným.
Předáno RO k projednání a schválení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18)

5. Aktuální záležitosti a informace
Starosta obce p. Luděk Opočenský a místostarosta obce p. Pavel Janata sdělili ZO informace ohledně
jednání s firmou Profesionálové a.s., Business centrum Magnium, 7. p., Tř. Míru 2800, Pardubice 530 02,
ohledně plánované opravy mostu u Ničů.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18)

6. Diskuse
paní H. Matoušková – předala členům ZO podklady k inventurám.
Z. Kousal – upozornil na špatný radiusu křižovatky z panelové cesty na Svojek, vlivem kterého se ničí
letos opravená silnice.
Ing. Z. Lhota – požaduje, aby na jednáních ZO byl jednací řád obce a zákon o obcích.
MUDr. V. Šlechta – se informoval místostarosty obce p. Pavla Janaty, jak se rozhodl s dalším působením
na Obci Libštát jako místostarosta, radní a zastupitel, po výsledku předminulého
hlasování o vyslovení nedůvěry starostovi obce. (místostarosta obce p. Pavel Janata odpověděl,
že své další působení nadále zvažuje).

I. Janatová - se dotázala starosty obce p. Luďka Opočenského v jakém fázi jsou podané dotace MŠ a
Obecní úřad.
V. Janata – navrhl členům ZO svolat pracovní jednání za účelem vyjasnění si vztahů mezi jednotlivými
zastupiteli.
Dis. T. Urbánek – upozornil na neustálé parkování osobního automobilu na hydrantu u bočního schodiště
do KD, navrhl umístit dopravní značení zákaz parkování na hydrantu.
B. Škoda – informoval ZO o zkušenostech z osobního jednání a MAS „Přijdtě pobejt!“ o.s., Jilemnice.

SOUHRN USNESENÍ
Z11/29

Ověřovatelé:

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2011 podle přílohy
č. j. 707/11/OU ze dne 2. 11. 2011.
Místostarosta:

Starosta:
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Z11/30

ZO Libštát ukládá starostovi obce zajistit vypracování a předložení ZO ke schválení
vnitřního předpisu (směrnice) pro povolování pracovních cest a poskytování
cestovních náhrad v souladu s ustanovením zákoníku práce a s cílem účelného a
úsporného vynakládání prostředků v této oblasti tak, aby tento předpis nabyl
účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.

Z11/31

ZO Libštát ukládá starostovi zajistit vypracování aktualizace organizačního řádu
obce a jeho předložení ZO ke schválení tak, aby aktualizovaný organizační řád nabyl
účinnosti nejpozději od 1. 1. 2012.

Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO dne 8. 11. 2011.
místostarosta obce Pavel. Janata

Pavel Janata
místostarosta obce Libštát

Ověřovatelé:

Místostarosta:

Starosta:

