Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0303/15

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 3/2015
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| 25. března 2015

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 21,00 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti

| ZML

| Faistaver Zdeněk
| zastupitel
| Farský David
| zastupitel
| Chuchlík Josef
| zastupitel
| Janata Pavel ml.
| starosta
| Janata Pavel st.
| zastupitel
| Janatová Irena
| zastupitelka
| Jiříček Karel
| 2. místostarosta
| Kříž Vítězslav, Ing.
| zastupitel
| Mach Stanislav
| zastupitel
| Malík Martin, MUDr. | zastupitel
| Maťátko Jiří, Ing.
| zastupitel
| Šimůnek Jan, Ing.
| 1. místostarosta
| Šimůnek Pavel, Bc. | radní
| Šlechta Vít, MUDr. | radní
| Vejnar Pavel
| zastupitel
| ZML v počtu 12 přítomných je usnášeníschopné.
| Hosté

| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| nepřítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (příchod 19,08)
| přítomen

| Hana Matoušková, správce rozpočtu

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| MUDr. Martin Malík, Pavel Vejnar

| Návrh na složení návrhové komise:

| Irena Janatová, David Farský

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 12
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06

| 1a Program jednání

1. Organizační a procesní záležitosti ZML,
2. Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
3. Zpráva o činnosti RML,
4. Schválení změny č. 1 územního plánu městyse Libštát,
5. Smlouva o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
6. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru,
7. Projednání fyzické inventarizace za rok 2014,
8. Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát,
9. Schválení příspěvků organizacím na rok 2015,
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10. Web pro zastupitele městyse Libštát,
11. Rozpočet obce na rok 2015,
12. Aktuální záležitosti a informace | starosta,
13. Diskuze | zastupitelé | občané,
14. Závěr.
Pořad jednání schvaluje ZML a může být dle jednacího řádu ZML bodu č. 15 kdykoliv doplněn, zkrácen, či jinak
pozměněn.
| Připomínky
–––
| Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 19,07

| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
|–
|–
| Program jednání byl schválen.

| 1b Kontrola plnění usnesení

| Předkladatel

| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 9/2014
| 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.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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| 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.
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 1/2015
| Z 2015/001:
ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát.
| Z 2015/002:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Městyse Libštát na rok 2014 podle přílohy rozpočtu číslo 5
na rok 2014.
| Z 2015/003:
ZML se detailně seznámilo s:
- podanými žádostmi o dotaci na sběrný dvůr – stavební část a svozová technika, včetně příloh,
- analýzou potenciálu produkce odpadů,
- zprávou o modelu provozní ztráty,
- smlouvou o nájmu pozemku
a bere je na vědomí.
| Z 2015/004:
Zastupitelstvo městyse Libštát z níže uvedených důvodů rozhodlo o zrušení:
- zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem "Pořízení svozové techniky a sběrných nádob"
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodu dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona,
- zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem "Pořízení manipulační techniky a vybavení
sběrného dvora" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z důvodu dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona,
- výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sběrný dvůr Libštát" v souladu s právem
vyhrazeným v zadávací dokumentaci z důvodu níže uvedených.
Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedených zadávacích řízení na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. d)
zákona tj. odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která
nastala v době od zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Důvody zrušení se týkají obou zadávacích řízení a obou částí
předmětných zadávacích řízení. Zadavatel ze stejných důvodů tímto rozhodl i o zrušení souvisejícího
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
Pokud je níže uváděn pojem "výběrové řízení", týká se tento pojem jak obou zjednodušených podlimitních
řízení, tak výběrového řízení zakázky malého rozsahu.
Důvody zrušení výběrových řízení v rámci projektu realizace sběrného dvora

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel

Strana 3/14

Pavel Vejnar
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0303/15
Podstatnou změnou okolností, pro kterou je zadavatel nucen zrušit předmětná výběrová řízení je zejména
nesouhlas nově zvoleného zastupitelstva městyse Libštát s celou koncepcí projektu sběrného dvora
v Libštátě, která zahrnuje i realizaci předmětu plnění dotčených veřejných zakázek. Tento nesouhlas
zastupitelstva městyse je podpořen i dalším důvodem zrušení výběrových řízení, kterým je zvýšení nákladů
a ekonomická neudržitelnost celého projektu.
Projekt realizace sběrného dvora v Libštátě byl schválen zastupitelstvem městyse Libštát před volbami do
obecních zastupitelstev konanými dne 10. a 11. 10. 2014. Pro volební období 2014-2018 bylo zvoleno do
zastupitelstva městyse Libštát 8 nových zastupitelů z 15. Po detailnějším seznámení nově zvoleného
zastupitelstva se záměrem sběrného dvora v Libštátě bylo zjištěno, že navržená koncepce sběrného dvora
je pro městys Libštát nevýhodná a zastupitelstvo ji nemůže akceptovat a nesouhlasí s ní. Jedná se zejména
o skutečnosti, že sběrný dvůr je umístěn na cizím pozemku, není možné ho jakkoliv do budoucna
jakýmkoliv směrem rozšířit, pořízení svozové techniky a svážení odpadů zaměstnanci městyse by bylo pro
městys Libštát velikou ekonomickou zátěží. Zastupitelstvo městyse Libštát s ohledem na uvedené zásadně
nesouhlasí s celým záměrem projektu sběrného dvora.
Dalším podstatným důvodem zrušení zadávacích řízení je skutečnost, že v rámci realizace výběrových
řízení v souvislosti s realizací projektu došlo k navýšení vlastních nákladů zadavatele na realizaci projektu z
původně předpokládaných 10 % na náklady stanovené dle nabídkových cen uchazečů ve výši 14,6 %.
Takto vysoký podíl vlastních nákladů na realizaci projektu není pro zadavatele akceptovatelný, a to jak z
pohledu rozpočtu na rok 2015, tak z pohledu budoucího provozu sběrného dvora. Realizace předmětu
plnění zakázky není pro městys Libštát ekonomicky udržitelná a nově zvolené zastupitelstvo nemůže
realizaci projektu sběrného dvora v této podobě, vč. realizace předmětu plnění dotčených zakázek,
akceptovat.
Zastupitelstvo městyse Libštát z výše uvedených důvodů rozhodlo o zrušení všech tří výběrových
řízení. Rozhodnutí o zrušení jednotlivých výběrových řízení jsou přílohou tohoto usnesení.
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 2/2015
| Z 2015/005:
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na akci bezbariérový přístup do budovy
úřadu městyse Libštát čp. 198, z Libereckého kraje, z Programu resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu program rozvoje venkova, dotační titul DT
4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové
dopravy, parkovišť. Termín podání do 30. 1. 2015 v částce 600 000,-Kč. Dále ZML schvaluje vyčlenění
finančních prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2015 na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu
s aktuálním strategickým rozvojem Městyse Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát.
| Z 2015/006:
ZML souhlasí s plánovanou stavbou SM, Libštát SM_391-čp47-vNN, k NN, v katastrálním území Libštát,
v lokalitě dle platného územního plánu uvedené v ZD | zeleň doprovodná | kde je tento typ stavby
v podmínečně přípustných využití.
| Z 2015/007:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2014 podle přílohy rozpočtu číslo 6
na rok 2014.
| Čas 19,08
| Předkladatel

| 2 Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace
| Pavel Janata | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou

| Podklady:
stav účtů ke dni 31. 12. 2014
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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Stavy účtů k 28. 2. 2015
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

3.536.668,30 Kč
2.989.952,44 Kč
587.790,71 Kč
36.602,91Kč

Součet

7.151.014,36 Kč

| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Čas 19,09
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 1, 2, 3 a 4/2015 byli členům ZML odeslány emailem a jsou zkušebně umístěné na
web pro zastupitele.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1, 2, 3 a 4/2015
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/008.
| Čas 19,11
| Předkladatel

| 4 Schválení změny č. 1 územního plánu městyse Libštát
| Pavel Janata

| Podklady:
Text návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu Libštát společně s jeho odůvodněním.
| Návrh předkladatele na usnesení #1:
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání potvrzuje, že ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že změna č. 1 Územního plánu Libštát není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008,
s vydanými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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| Návrh předkladatele na usnesení #2:
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání schvaluje vydání změny č. 1 Územního plánu Libštát
opatřením obecné povahy, v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. c) a § 54, odst. 2 a za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
| Návrh předkladatele na usnesení #3:
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání stanovuje termín pro shromažďování návrhů na změnu
Územního plánu Libštát městysem do 30. 9. 2017, a dále každé 4 roky od tohoto termínu. Po stanoveném
termínu budou návrhy na změnu předány pořizovateli územního plánu k posouzení a vyhodnocení dle
stavebního zákona. Posouzené návrhy na změnu se svým stanoviskem předloží pořizovatel zastupitelstvu
městyse k rozhodnutí, přičemž při jejich odsouhlasení budou zařazeny jako požadavek na změnu územního
plánu do následné zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/009.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/010.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #3:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/011.
| Čas 19,18
| Předkladatel

| 5 Smlouva o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
| Pavel Janata

| Podklady:
Návrh smlouvy o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje smlouvu o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, mezi smluvními
stranami Městem Lomnice nad Popelkou IČ: 00275905, Technickými službami města Lomnice nad
Popelkou, p.o. IČ: 00402249 a městysem Libštát a pověřuje starostu městyse Libštát tuto smlouvu
podepsat.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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| Komentář předkladatele:
Vzhledem k platnosti vyhlášky č. 321/2014 Sb., | viz. níže uvedená | je pro naše občany nutné zajistit
možnost a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku, místa pro oddělené
soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Možností je několik | po různých
diskuzích a konzultacích na DSO Pojizeří i s okolními obcemi na pracovní poradě v Lomnici nad Popelkou
pro městys Libštát | nejméně ekonomicky náročné | navrhuji uzavřít smlouvu o nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady s městem Lomnici nad Popelkou | kam by bylo možné, aby naši občané odváželi
tento odpad. Jakékoliv jiné, pro naše občany pohodlnější řešení existuje, ale bude nás to stát úplně jiné
finanční prostředky. Přeci jenom jsme na vesnici a skoro každý má za domem nějaký kompost, kde
kompostuje.
Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů
§1
Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím
a) sběrných dvorů,
b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také
prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,
c) velkoobjemových kontejnerů,
d) sběrných nádob,
e) pytlového způsobu sběru, nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).
§2
Biologicky rozložitelné komunální odpady
(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na
následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.
(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který
neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími
produkty živočišného původu.
(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který
obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a
stravoven.
(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky
na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a
četností odvozu odpadu.
(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je
splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do
kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území
obce.
§3
Papír, plasty, sklo a kovy
(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a
kovů.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání
některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných
odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.
§4
Nebezpečné komunální odpady
Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní určením místa k
soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
| Diskuse
V diskusi zaznělo několik názorů k předpokládanému objemu ukládaného biologicky rozložitelného
odpadu, k možnostem zajištění spolehlivé separace (nemíchání se směsným odpadem) apod.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/012.
| Čas 19,36
| Předkladatel

| 6 Plán činnosti kontrolního a finančního výboru
| Pavel Janata

| Podklady:
Plán činnosti FV a KV (volební období 2010-2014)
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru (volební období 2014-2018).
ZML ukládá předsedovi kontrolního a finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis,
který bude obsahovat zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedové výborů
předkládají k projednání ZML
| Komentář předkladatele:
Předseda KV a FV by měli ZML předložit návrhy plánu činnosti na volební období 2014-2018
| Diskuse
V diskusi požádali shodně předsedkyně kontrolního výboru a předseda finančního výboru o odložení
projednání tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva. Žádosti se vyhovuje.
| Čas 19,43
| Předkladatel

| 7 Projednání fyzické inventarizace za rok 2014
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
Inventarizační zpráva z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. ledna 2015
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. 1.
2015“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 25. 3. 2015 | vyřadit z majetku městyse předměty podle „
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel

Strana 8/14

Pavel Vejnar
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0303/15
soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2014“ a odepsat pohledávky
navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2014, které jsou přílohou č. 1 zápisu z jednání
hlavní inventarizační komise
| Komentář předkladatele:
projednáno v RML č. 2015 | 3
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/013.
| Čas 19,45
| Předkladatel

| 8 Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát za rok 2014 | Policie ČR,
obvodní oddělení Semily
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí
| Komentář předkladatele:
projednáno v RML č. 2015 | 3
| Diskuse
–––
| Čas 19,45
| Předkladatel

| 9 Schválení příspěvků organizacím na rok 2015
| Pavel Janata

| Podklady:
Informace k některému ustanovení zákona č. 250/200 SB, ve znění zákona č. 24/2015 Sb. – Poskytování
dotací z územních rozpočtů | viz. naše příspěvky organizacím
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí
| Komentář předkladatele:
Vzhledem k účinnosti zákona 24/2015 Sb., ke dni 20. února 2015, je nutné nově přistupovat k poskytování
dotací z územních rozpočtů.
Vzhledem k podaným žádostem o dotaci do 20. února 2015 bude možné poskytnout příspěvky dle dříve
uvedených pravidel. Vzhledem k tomu že o výši přidělených dotací a rozhodnutí o přidělení dotací
budeme jednávat až po 20. únoru 2015 tak budeme muset s každou organizací, které se rozhodneme dát
dotaci, už uzavřít veřejnoprávní smlouvu. V komentáři k rozpočtu městyse Libštát na rok 2015 jsou
uvedené žádosti jednotlivých organizací s požadovanou částkou. Kontrolu došlých žádostí provedl
starosta | plán činnosti KV a FV nebyl dosud schválen | V této chvíli je tedy nutné rozhodnout o celkové
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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částce, která se dá do rozpočtu. Rozhodnutí o výši přidělené částce a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s jednotlivými žadateli je v pravomoci RML | do částky 50 000,- Kč | pokud si tuto pravomoc nevymíní ZML
| Diskuse
Paní Irena Janatová v diskusi vyjádřila přání, aby si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc rozhodovat o
dotacích a příspěvcích poskytovaných z rozpočtu městyse Libštát a navrhla následující usnesení:
ZML si vyhrazuje pravomoc pro rozhodování o poskytnutí příspěvků | dotací | organizacím na rok 2015
| Hlasování o návrhu na usnesení:
pro: 4
| Farský, Janatová, Malík, Vejnar
proti: 9
| Janata ml., Janata st., Jiříček, Kříž, Mach, Maťátko Šimůnek J., Šimůnek P.,
| Šlechta
zdržel se: 0
|–
| Návrh paní Ireny Janatové na usnesení nebyl přijat.
| Čas 20,02
| Předkladatel

| 10 Web pro zastupitele městyse Libštát
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
–––
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo a souhlasí se zasíláním pozvánek a podkladů na jednání ZML pomocí webových
stránek pro zastupitele. Přistup k pozvánkám a podkladům pro jednání bude umožněn zastupiteli po
zadání uživatelského jména a hesla.
| Komentář předkladatele:
Přihlášení do systému | na internetové stránky pro zastupitele naleznete na odkazu www.libstatdokumenty.e-obec.cz | nebo se na tyto stránky dostanete přes obecní web | levý sloupec | zastupitelstvo
městyse. Prosím zkuste se přihlásit a měli byste tam zkušebně nalézt podklady pro bod 3 | zápisy z
jednání RML č. 1, 2, 3 a 4/2015. RML již tento způsob doručování pozvánek a podkladů využívá. Bylo by
vhodné, abychom stejný způsob doručování pozvánek prosadili i v rámci ZML.
Pokud bychom toto schválili, tak by ani nebyla nutná úprava stávajícího jednacího řádu, neboť se v něm
píše:
zajistí doručení kopií všech návrhů zařazených na pořad jednání včetně jejich příloh členům zastupitelstva
nejpozději 3 dny před začátkem jednání | pokud se tedy shodneme, že za doručení lze považovat
umístění podkladů na určený web pro zastupitele
Přihlašovací údaje

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

uživatelské jméno
simunekj
jiricek
simunekp
slechta
faistaver
farsky
chuchlik
janata
janatova
kriz
mach
malik
MUDr. Martin Malík
ověřovatel

heslo
roztoky957l
louny739g
zakupy437m
slany351n
plzen151a
tachov171b
cheb194c
vlasim347e
velvary841f
horice581h
benatky193i
brod731j
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matatko
vejnar

lipa521k
liban681o

a | v případě že použijete výše uvedené uživatelské jméno a heslo | tak se k dokumentům přihlásíte
b | v případě že si budete chtít heslo změnit, tak se musí postupovat dle níže uvedeného postupu!!!!
- vlastní přístup k dokumentům - vyplňují: vlastní uživatelské jméno, heslo.
- po úspěšné registraci se zobrazí text: "Vaše registrace byla úspěšně dokončena. O aktivaci přístupu k
dokumentům budete informováni na Váš e-mail!"
- Pozor: registrací získají přístup na web, ale nikoliv k dokumentům - zde je nutná osobní kontrola, zde
se jedná opravdu o zastupitele. Tedy po registraci zkontroluji v databázi jména, příjmení a e-maily a na
základě toho jim přidělím příslušná práva (radní x zastupitel).
- Připravena je také možnost vygenerování nového hesla v případě jeho zapomenutí a případnou
editaci účtu | změnu hesla apod. | Je možné také provést zrušení registrace.
- Nyní je nutné, aby si Zastupitelé vytvořili vlastní přístup - zaregistrovali se - levý sloupec
webu "Registrace" viz příklad vyplnění v příloze - případně odkaz: http://www.libstat-dokumenty.eobec.
cz/readers.php?akce=new
- Po registraci provedu kontrolu registrovaných a přidělím příslušná práva!

| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Farský, Janata ml., Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Janata st., Janatová
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/014.
| Čas 20,06
| Předkladatel

| 11 Rozpočet obce na rok 2015
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
1. Návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2015
2. Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta
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ověřovatel
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3. Rozpočtový výhled 2015-2018
4. Rozpočet obce 2003 – 2015 | k porovnání
Tyto materiály Vám byly také zaslány e-mailem dne 25. 2. 2015 v 12.03 hod
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet městyse Libštát na rok 2015 podle přílohy předložené k tomuto
bodu jednání č. j. ÚM Lib -0179/15, s tím, že výdaje v § 34xx – příspěvky organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

16 228 834,54 Kč
14 028 580,94 Kč
-2 200 253,60 Kč

| Komentář předkladatele:
1. Návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2015 | vypracovaný FV + zapracované změny na návrh RML
2. Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015 k jednotlivým položkám | připravil starosta ve
spolupráci s účetní paní H. M.
3. Rozpočtový výhled na rok 2015-2018 | zpracoval Ing. J. Hradecký
4. Rozpočet obce 2003-2015 | příjmy a výdaje z minulých let | statistiku nám předložil Ing. Jiří Hradecký | tak
abychom mohli zpětně zanalyzovat jednotlivé položky
a | rozpočet musí být schválen v březnu | před schválením musí být vyvěšen na úřední desce 15 dní |
splněno
b | na pracovním semináři jsme se bavili o prioritách v období 2014-2018 | nicméně bez nějakého výsledku |
pan Pavel Vejnar a Zdeněk Faistaver mi předložili svá stanoviska, jak to vidí oni
c | po jednání RML jsme do rozpočtu vložili částku na nákup domu po Živnůstkovi | to jestli se na nákupu
ZML shodne nebo ne | nevím | ale většinové názory co slyším, říkají, že ano
d | kolegové rozpočet je navržen jako přebytkový | Je nutné nechat zpracovat cenové rozpočty, nabídky na
záměry, které se rozhodne zastupitelstvo v tomto a nadcházejících letech realizovat. Zatím jsme si
nestanovili pořadí jednotlivých priorit. I když víme o neodkladných věcech, které bude nutné letos
realizovat, tak k nim nemáme jednotlivé cenové rozpočty a z tohoto důvodu nejsou do rozpočtu zahrnuty,
předpokládané odhady jsme si netroufli do rozpočtu zakomponovat.
e| na to abychom se sešli na pracovním semináři a dohadovali se co a v jakých částkách do rozpočtu vložit
bylo dle mého názoru málo času | proto navrhuji, pokud s tím budete souhlasit, abychom tento návrh
rozpočtu schválit | popřípadě ho doopravit | s tím že ho budeme tak jako vždy v průběhu roku upravovat
tak jak budeme vzhledem k nutným investicím potřebovat
f | do doby svolání ZML nebyla k návrhu předána žádná připomínka
| Diskuse
V diskusi starosta informoval, že v rozpočtu jsou zapracovány odpovídající položky na konečnou úpravu
vnějšího vzhledu budovy úřadu městyse a rovněž na případný nákup budovy naproti úřadu (Živnůstkovo).
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/015.
| Čas 20,37
| Předkladatel
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

| 12 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata
MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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| parlament ČR | 5. 3. 2015 12,15-15 hod. | slavnostní akt udělení vlajky | informace
| fond rozvoje bydlení | nepoužíván | co s ním | zrušit | obnovit
| vyhláška o zákazu podomního prodeje a volného pobíhání psů | připravuji
| veřejný rozhlas | dotace | povodně
| bezbariérový přístup | zamítavé stanovisko k PD | zúžení chodníků není akceptovatelné | změna PD |
| proběhla kontrola hospodaření městyse kontrolory z krajského úřadu LK – závady nebyly shledány
| Čas 20,48
| 13 Diskuze | zastupitelé | občané
David Farský
informoval o situaci v Semilech – pravděpodobná změna ve vedoucích funkcích města.
MUDr. Vít Šlechta
dotaz na dopravní značení na mostě (omezení do 3,5 t) – souvisí s objízdnou trasou při uzavření silnice
v Košťálově. Pravděpodobně také nebude povolena uzavírka náměstí během pouti.
Irena Janatová
připomínka neuspokojivého stavu křižovatky u mostu – zrcadlo bývá ojíněné, není v něm nic vidět. David
Farský – stejná situace je na křižovatce na hranicích.
Miroslav Hloušek
dotaz na stav výkupu soukromých pozemků pod cestami. Bude řešeno.
| Čas 21,00

| 14 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2015/008
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1, 2, 3 a 4/2015.
Z 2015/009
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání potvrzuje, že ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že změna č. 1 Územního plánu Libštát není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008,
s vydanými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory.
Z 2015/010
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání schvaluje vydání změny č. 1 Územního plánu Libštát
opatřením obecné povahy, v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. c) a § 54, odst. 2 a za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Z 2015/011
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání stanovuje termín pro shromažďování návrhů na změnu
Územního plánu Libštát městysem do 30. 9. 2017, a dále každé 4 roky od tohoto termínu. Po stanoveném
termínu budou návrhy na změnu předány pořizovateli územního plánu k posouzení a vyhodnocení dle
stavebního zákona. Posouzené návrhy na změnu se svým stanoviskem předloží pořizovatel zastupitelstvu
městyse k rozhodnutí, přičemž při jejich odsouhlasení budou zařazeny jako požadavek na změnu územního
plánu do následné zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Z 2015/012
ZML po projednání schvaluje smlouvu o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, mezi smluvními
stranami Městem Lomnice nad Popelkou IČ: 00275905, Technickými službami města Lomnice nad
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0303/15
Popelkou, p.o. IČ: 00402249 a městysem Libštát a pověřuje starostu městyse Libštát tuto smlouvu
podepsat.
Z 2015/013
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. 1.
2015“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 25. 3. 2015 | vyřadit z majetku městyse předměty podle „
soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2014“ a odepsat pohledávky
navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2014, které jsou přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní
inventarizační komise.
Z 2015/014
ZML se seznámilo a souhlasí se zasíláním pozvánek a podkladů na jednání ZML pomocí webových stránek
pro zastupitele. Přistup k pozvánkám a podkladům pro jednání bude umožněn zastupiteli po zadání
uživatelského jména a hesla.
Z 2015/015
ZML, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet městyse Libštát na rok 2015 podle přílohy předložené k tomuto
bodu jednání č. j. ÚM Lib -0179/15, s tím, že výdaje v § 34xx – příspěvky organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

16 228 834,54 Kč
14 028 580,94 Kč
- 2 200 253,60 Kč

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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