Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0567/15

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 4/2015
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,03

| Úřad městyse Libštát
| 17. června 2015

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,03 – 21,04 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

| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (příchod 20,21)
| přítomen

| p. Malinský, TEWIKO systems s. r. o.

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| Pavel Janata st., Stanislav Mach

| Návrh na složení návrhové komise:

| MUDr. Martin Malík, Pavel Vejnar

| 19,06 hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 10
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach,
| Šimůnek J., Šimůnek P.
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Malík, Vejnar
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

| 1a Program jednání

Organizační a procesní záležitosti ZML,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Prezentace | bezdrátový rozhlas | protipovodňové hlásiče | možnost získání dotace,
Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát,
Prodej pozemku p.č. 139/1 v městyse Libštát,
Schválení záměru nákupu cisterny automobilové stříkací | CAS |
Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Libštát – p.č. st. 35, 265/2,
Škoda – kabel nn | číslo stavby VI-12-4013497 | žádost ze dne 29. 4. 2015,
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9. Žádost o uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu | vodovodní a plynová přípojka | na pozemku
p.č. 2133 ve vlastnictví městyse Libštát | žádost ze dne 9. 6. 2015,
10. Pravidla pro prodej stavebních pozemků v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2015,
11. Rozpočtová změna č. 1_2015,
12. Plán činnost KV a FV | předloží předsedové výborů,
13. Silnice II/283 | Libštát - Bělá | žádosti a podněty občanů,
14. Aktuální záležitosti a informace | starosta,
15. Diskuze | zastupitelé | občané,
16. Závěr.
| Připomínky
Starosta navrhnul změnu programu vložením nového bodu za bod 13 – žádost pana Patky o souhlas
s podmínečně přípustným využitím pozemku (stavba garáže).
| 19,07 Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 19,08

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

| 1b Kontrola plnění usnesení

| Předkladatel

| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 3/2015
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.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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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
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

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

| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí |
| Komentář předkladatele:
usnesení
| všechna usnesení jsou splněna
| Čas 19,09
| Předkladatel

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

| Podklady:
Stavy účtů k 28. 2. 2015 | ZML č. 3/2014
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

3 536 668,30 Kč
2 989 952,44 Kč
587 790,71 Kč
36 602,91 Kč

Součet

7 151 014,36 Kč

Stavy účtů k 31. 5. 2015
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

3 704 712,03 Kč
3 103 593,64 Kč
587 805,41 Kč
36 603,84 Kč

Součet

7 432 714,92 Kč

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Čas 19,10
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 5, 6, 7 a 8/2015 | byly členům ZML umístěny na web pro zastupitele
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5, 6, 7 a 8/2015
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| 19,11 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2015/016
| Čas 19,11
| Předkladatel

| 4 Prezentace | bezdrátový rozhlas | protipovodňové hlásiče | možnost získání dotace
| Pavel Janata

| Host

| pan Malínský z firmy TEWIKO systems s.r.o.

| Podklady:
leták, návrh smlouvy o dílo, cenové nabídky k tomuto bodu jsou uloženy na webu pro zastupitele
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí
| Komentář předkladatele:
pan Malínský z firmy TEWIKO systems s.r.o., nám odprezentuje možnost získání dotace na bezdrátový
rozhlas a protipovodňové opatření. Co se týká obecního rozhlasu, tak je dle mého posouzení venkovní
část | bez ústředny | často opravovaná a kvalita hlášení v některých místech značně špatná, proto bych se
přimlouval, abychom této možnosti využili a vyřešili tím veřejný rozhlas, který je dle mého názoru, tedy
pokud funguje, stále způsob, kterým velice rychle sdělíme spoluobčanům to co je potřebné.
| Diskuse
Po prezentaci pana Malinského se rozvinula bohatá diskuse o nedobrém současném stavu rozhlasu,
rozvojových záměrech, potřebnosti povodňových hlásičů s ohledem na vybavení obcí proti proudu Olešky,
výši nákladů projektu vzhledem k užitné hodnotě, možnostech získání referencí z míst, kde firma instalaci
Ing. Jan Šimůnek
Pavel Janata st.
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již prováděla a alternativních možnostech modernizace rozhlasu. Starosta prověří možnosti získání
referencí a možná alternativní řešení.
| Čas 19,42
| Předkladatel

| 5 Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát
| Pavel Janata | RML | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou

| Podklady:
Podklady k tomuto bodu jsou uloženy na webu pro zastupitele, kromě b |
a | závěrečný účet městyse Libštát 2014 | zpráva o přezkoumání | výsledovka | rozvaha a FIN
b | účetní závěrka | rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztrát, příloha a protokol o výsledku inventarizace
majetku, závazků a pohledávek je vzhledem k velkému rozsahu dokumentů k nahlédnutí na úřadě
městyse Libštát
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZM Libštát, v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok
2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen městyse Libštát za rok 2014, ze dne
23. 3. 2015 ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2014.
| Komentář předkladatele:
ZML jsou předloženy k seznámení dokumenty, na základě kterých by mělo ZML schválit závěrečný účet
městyse Libštát 2014 a účetní závěrku.
RML se seznámila se závěrečným účtem městyse Libštát a účetní závěrkou městyse Libštát za rok 2014 a
doporučuje je ZML schválit.
| Diskuse
–––
| 19,44 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení#1:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/017
| 19,45 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení#2:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/018
| Čas 19,46
| Předkladatel

| 6 Prodej pozemku p.č. 139/1 v městyse Libštát
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | žádost o odprodej pozemku p. č. 139/1 v obci Libštát | 577294 | a katastrálním území Libštát | 683507
b | zveřejnění záměru prodeje pozemku
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje prodej pozemku p.č. 139/1 o výměře 282 m2, druh pozemku ostatní plochy, v katastrálním
území Libštát, z vlastnictví městyse Libštát, paní Zdeňce Čubové, bytem Jana Palacha 1019, 293 01
Mladá Boleslav II, paní Ivě Drahošové, bytem Na Výsluní 142, 252 09 Hradištko – Pikovice, paní Dagmar
Markové, bytem Aloisina výšina 636/116, 460 15 Liberec a paní Jiřině Štanglové, bytem Ježkova 912/7,
460 06 Liberec - Rochlice. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu městyse Libštát pana
Pavla Janatu vypracováním a uzavřením kupní smlouvy.
| Komentář předkladatele:
Na základě předložené žádosti o odprodej pozemku p. č. 139/1 v obci Libštát | 577294 | katastrální území
Libštát | 683507 | výměra 282 m2 | LV 10 001 | druh pozemku ostatní plocha | RML zveřejnila záměr
prodeje tohoto pozemku | žádný jiný zájemce se nepřihlásil | Nyní by mělo ZML rozhodnout o případném
prodeji.
| Diskuse
–––
| 19,52 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/019
| Čas 19,53
| Předkladatel

| 7 Schválení záměru nákupu cisterny automobilové stříkací | CAS |
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | shrnutí | výhody, nevýhody | možného nákupu | Vítězslav Kříž | VJ JPO III Libštát
b | znalecký posudek
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje záměr nákupu cisterny automobilové stříkací | CAS | a vyčleňuje v letošním rozpočtu na
rok 2015 částku na nákup potřebné cisternové automobilové stříkačky ve výši 600 tis. Kč.
| Komentář předkladatele:
I. | s velitelem VJ JPO III Libštát byla vytipována skupina lidí schopných posoudit stav nabízené cisterny,
která vypravila do Chrastavy k obhlídce nabízeného vozu CAS
II. | velitelem VJ JPO III, Ing. Kříž společně s Karlem Jiříčkem 2. místostarostou informovali o stavu
nabízeného vozidla, zjištěném fyzickou prohlídkou. Byly diskutovány alternativy strategie nákupu novější
CAS i z hlediska možného neúspěchu v případě Raspenavské nabídky, také možnosti financování
následné opravy nakoupeného vozidla.
III. | RML doporučuje ZML vyčlenit v letošním rozpočtu částku na nákup potřebné cisternové automobilové
stříkačky ve výši 600 tis. Kč.
| Diskuse
–––
| 20,02 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 20,03
| Předkladatel

|–
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem

Z 2015/020

| 8 Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Libštát – p.č. st. 35,
265/2, Škoda – kabel nn | číslo stavby VI-12-4013497 | žádost ze dne 29. 4. 2015
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene | žádost ze dne 29. 4. 2015
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámila se zněním budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Libštát – p.č. st. 35,
265/2, Škoda – kabel nn | číslo stavby VI-12-4013497, tuto smlouvu schvaluje a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
| Komentář předkladatele:
I. | Vše podstatné je uvedeno v žádosti
II. | RML se seznámila se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
Libštát – p.č. st. 35, 265/2, Škoda – kabel nn | číslo stavby VI-12-4013497 a doporučuje ZML tuto
smlouvu schválit.
| Diskuse
–––
| 20,05 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/021
| Čas 20,05
| Předkladatel

| 9 Žádost o uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu | vodovodní a plynová přípojka |
na pozemku p.č. 2133 ve vlastnictví městyse Libštát | žádost ze dne 9. 6. 2015
| Pavel Janata

| Podklady:
Žádost o uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu | vodovodní a plynová přípojka | na
pozemku p.č. 2133 ve vlastnictví městyse Libštát | žádost ze dne 9. 6. 2015
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo se zněním smlouvy o právu stavebníka provést stavbu | vodovodní a plynová přípojka |
na pozemku p.č. 2133 ve vlastnictví městyse Libštát | tuto smlouvu schvaluje a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
| Komentář předkladatele:
Vše podstatné je uvedeno v žádosti
| Diskuse
V diskusi starosta odpovídal na dotazy zastupitelů směřující k podrobnému vysvětlení plánovaného
postupu ve vazbě na formulaci návrhu pravidel.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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| 20,07 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/022
| Čas 20,07
| Předkladatel

| 10 Pravidla pro prodej stavebních pozemků v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2015
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2015
b | podklady které byly předloženy k původním schváleným pravidlům pro rok 2013
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo s návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2015“,
uvedených v příloze k tomuto bodu jednání a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi městyse Libštát
uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce úřadu městyse Libštát
| Komentář předkladatele:
I. | ZO Libštát dne 23. ledna 2013 schválila pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě a
to pro rok 2013. V roce 2014 nebyla pravidla schválena, bylo dohodnuto, že se zpracuje geologický
průzkum za účelem zjištění, zdali lze odpadní vody z novostaveb vsakovat na pozemku a to z důvodu, že se
v této lokalitě nepředpokládá s výstavbou kanalizace a je dobré tuto informaci potenciálním zájemcům
sdělit. Pro rok 2015 navrhuji tedy zvážit nová pravidla, která Vám předkládám k posouzení. V příloze jsou
také podklady | cenové návrhy atd. | které byly jako podklad pro zpravování pravidle pro rok 2013.
II. | Vypracovaný geologický průzkum konstatuje, že lze z předpokládaných novostaveb předčištěné vody
vsakovat na jednotlivých pozemcích
III. | RML se seznámila s pravidly pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2015 a
doporučuje ZML tato pravidla schválit.
| Diskuse
–––
| 20,17 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Malík
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/023
| Čas 20,18
| Předkladatel

| 11 Rozpočtová změna č. 1_2015
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | tabulka s navrženými rozpočtovými změnami
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015, podle přílohy rozpočtu číslo 1 na
rok 2015

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Pavel Janata st.
ověřovatel
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| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými neočekávanými příjmy a výdaji a chystanými stavebními záležitosti, respektive
možným nákupem CAS je nutné provést rozpočtovou změnu č. 1 | komentář k jednotlivým položkám bude
sdělen na jednání |
| Diskuse
Starosta vysvětlil dotazy zastupitelů k jednotlivým položkám návrhu.
| Během projednávání tohoto bodu (20,21) přibyl zastupitel MUDr. Vít Šlechta. Počet přítomných zastupitelů 13.
| 20,26 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/024
| Čas 20,26
| Předkladatel

| 12 Plán činnost KV a FV | předloží předsedové výborů
| Pavel Janata | předsedové KV a FV

| Podklady:
Plán činnosti FV a KV | na rok 2015, nebo období? | předloží předsedové výborů
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru na období 2015-2018. 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:
Na posledním jednání ZML v diskusi shodně požádala předsedkyně kontrolního výboru a předseda
finančního výboru o odložení projednání tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva. Žádosti se vyhovělo,
proto očekávám jejich předložení plánu činností na toto jednání ZML.
| Diskuse
Předsedové výborů kontrolního a finančního představili ZML návrh plánu činnosti svých komisí pro období
2015-2018.
| 20,32 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/025
| Čas 20,32
| Předkladatel

| 13 Silnice II/283 | Libštát - Bělá | žádosti a podněty občanů
| Pavel Janata | RML

| Podklady:
a | žádost | manželé Maškovi
b | žádost | paní Hakenová | odpověď na žádost
c | cenové návrhy ukazatelů rychlosti

Ing. Jan Šimůnek
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| Návrh předkladatele na usnesení:
| není překládán | netuším, jak projednávaný bod dopadne | ale zcela jistě návrh usnesení na základě
diskuze zastupitelů rád rychle vytvořím | nebo se toho chopí někdo se zastupitelů
| Komentář předkladatele:
Dne 15. 5. 2015 jsme na úřad obdrželi žádost manželů Maškových o umístění ukazatele rychlosti na
komunikaci II/283 a to z důvodů viz. žádost. V souvislosti s touto žádostí Vám předkládám i žádost paní
Hakenové o snížení rychlosti. Žádost paní Hakenové projednala RML a na základě shody v této věci jí
bylo odpovězeno | viz. přiložená odpověď |
| Diskuse #1
V diskusi byla zevrubně probrána dopravní situace na silnici II. třídy u nemovitosti manželů Maškových a
dál směrem na Bělou, včetně možných postupů. MUDr. Šlechta i s odkazem na názor nepřítomného
Ing. Maťátka, navrhnul ZML usnesení:
| Návrh MUDr. Šlechty na usnesení:
ZML požaduje přemístění dopravní značky, vyznačující začátek obce na silnici II/283, cca 200 m za most
na hořením konci (u domu Hakenových) směrem na Bělou a pověřuje starostu podáním žádosti na
příslušný silniční správní úřad.
| 20,51 hlasování o návrhu MUDr. Šlechty na usnesení:
pro: 5
| Farský, Janatová, Jiříček, Kříž, Šlechta
proti: 5
| Faistaver, Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P.
zdržel se: 3
| Janata ml., Janata st., Vejnar
| Návrh na usnesení nebyl přijat.
Diskuse #2
Starosta odpoví manželům Maškovým ve smyslu obsahu e-mailu Ing. Šimůnka k problému.
| Čas 20,53
| Předkladatel

| 14 žádost | Václav Patka | souhlas s podmínečně přípustným využitím pozemku | žádost ze dne
15. 6. 2015
| Pavel Janata

| Podklady:
a | žádost | Václav Patka
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML souhlasí s podmínečně přípustným využitím pozemku p.č. 1801/13 v katastrálním území Libštát, bez
souhlasu s hlavním využitím, z důvodů plánované stavby garáže.
| Komentář předkladatele:
Vše podstatné je uvedeno v žádosti
| Diskuse
–––
| 20,54 hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Janata ml., Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2015/026
Ing. Jan Šimůnek
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| Čas 20,54
| Předkladatel

| 15 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| Informace o kvalitě vody, oprava silnice na Svojek
| Čas 20,57

| 16 Diskuze | zastupitelé | občané

David Farský se dotázal na vyhlášku upravující volný pohyb psů, která je potřeba. Stávající situace je nevyhovující.
Starosta souhlasí, vyhláška se připravuje. Uvažuje se o umístění speciálních košů na psí exkrementy, ale jsou
drahé. Zdeněk Faistaver nabízí možnost sehnání takových košů za rozumný peníz.
| Čas 21,04

| 17 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2015/016
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5, 6, 7 a 8/2015
Z 2015/017
ZM Libštát, v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok
2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Z 2015/018
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen městyse Libštát za rok 2014, ze dne
23. 3. 2015 ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2014.
Z 2015/019
ZML schvaluje prodej pozemku p.č. 139/1 o výměře 282 m2, druh pozemku ostatní plochy, v katastrálním
území Libštát, z vlastnictví městyse Libštát, paní Zdeňce Čubové, bytem Jana Palacha 1019, 293 01
Mladá Boleslav II, paní Ivě Drahošové, bytem Na Výsluní 142, 252 09 Hradištko – Pikovice, paní Dagmar
Markové, bytem Aloisina výšina 636/116, 460 15 Liberec a paní Jiřině Štanglové, bytem Ježkova 912/7,
460 06 Liberec - Rochlice. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu městyse Libštát pana
Pavla Janatu vypracováním a uzavřením kupní smlouvy.
Z 2015/020
ZML schvaluje záměr nákupu cisterny automobilové stříkací | CAS | a vyčleňuje v letošním rozpočtu na
rok 2015 částku na nákup potřebné cisternové automobilové stříkačky ve výši 600 tis. Kč.
Z 2015/021
ZML se seznámila se zněním budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Libštát – p.č. st. 35,
265/2, Škoda – kabel nn | číslo stavby VI-12-4013497, tuto smlouvu schvaluje a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Z 2015/022
ZML se seznámilo se zněním smlouvy o právu stavebníka provést stavbu | vodovodní a plynová přípojka |
na pozemku p.č. 2133 ve vlastnictví městyse Libštát | tuto smlouvu schvaluje a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
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Z 2015/023
ZML se seznámilo s návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok
2015“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi městyse
Libštát uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce úřadu městyse Libštát.
Z 2015/024
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015, podle přílohy rozpočtu číslo 1
na rok 2015.
Z 2015/025
ZML po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru na období 2015-2018. 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.
Z 2015/026
ZML souhlasí s podmínečně přípustným využitím pozemku p.č. 1801/13 v katastrálním území Libštát, bez
souhlasu s hlavním využitím, z důvodů plánované stavby garáže.
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