Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0219/16
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 1/2016
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,01

| Úřad městyse Libštát
| 16. března 2016

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,01 – 22,09 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti ZML

| ZML

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

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

| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (příchod 19,05)
| přítomen

| ZML je usnášeníschopné.
| Hosté

|-

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| Karel Jiříček, Stanislav Mach

| Návrh na složení návrhové komise:

| David Farský, Ing. Vítězslav Kříž

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 14
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,04
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,
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-4014215/VB/02 | číslo a název stavby: IV-12-4014215 SM, Libštát – p.č. 208/1, DS
Logistic – kNN,
Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Libštát, změna názvu,
Projednání fyzické inventarizace za rok 2015,
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát za rok 2015,
Pověření RML | výběr dodavatele | bezbariérová rampa ÚML,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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9. Dotace LK | rampa KD | schválení záměru | vyčlenění finančních prostředků,
10. Smlouva | oprava kabiny vozidla LIAZ CAS 25,
11. Schválení příspěvků organizacím | účelové dotace,
12. Rozpočet obce na rok 2016,
13. Rozpočtový výhled na rok 2016-2019,
14. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech,
15. Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
16. Diskuse | zastupitelé | občané,
17. Závěr.
| Připomínky
–––
| Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 19,04

| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, 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. 7/2015
Z 2015/044
ZML na základě diskuse s právníkem Mgr. Radimem Šimůnkem zrušuje usnesení č. Z 2015/038 a
Z 2015/039.
Z 2015/045
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 15/2015.
Z 2015/046
ZML projednalo a schvaluje novou zřizovací listinu MZŠ Libštát.
Z 2015/047
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schvaluje ji a
ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji
na úředních deskách dle správního řádu.
Z 2015/048
ZML po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-4012902/VB/03b o zřízení věcného břemene na
stavbu: Libštát-č.p.: 137, Hrdlic-přípojka NN, mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2015/049
ZML po projednání schvaluje znění smlouvy číslo OLP/2613/2015 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 2016. ZML ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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Z 2015/050
ZML schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu městyse Libštát na rok 2015, podle přílohy rozpočtu číslo 4 na
rok 2015.
Z 2015/051
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát
na rok 2016, rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených
organizací.
ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 podle přílohy č.j. ÚM Lib
1010/15.
Z 2015/052
ZML se seznámilo s předloženými zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru za rok 2015.
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna.
| Čas 19,05
| Předkladatel

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

| Podklady:
Stavy účtů k době předání funkcí 24. 11. 2014
Základní běžný účet
1 995 796,80 Kč
Účet dotací
925 343,23 Kč
Fond rozvoje bydlení
587 777,11 Kč
Účet darů
36 601,67 Kč
Součet

3 545 518,81 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

Stavy účtů k 31. 8. 2015
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

3 611 645,21 Kč
3 217 221,24 Kč
587 820,11 Kč
36 603,84 Kč

Součet

7 453 291,30 Kč

Stavy účtů k 31. 10. 2015
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

5 809 687,28 Kč
3 742 340,44 Kč
587 829,91 Kč
36 605,39 Kč

Součet

10 172 463,02Kč

Stavy účtů k 30. 11. 2015
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

6 062 830,17 Kč
3 494 286,16 Kč
587 849,51 Kč
36 605,39 Kč
Karel Jiřiček
ověřovatel
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Pavel Janata
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Součet

10 181 556,84 Kč

Stavy účtů k 29. 2. 2016
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

8 049 084,30 Kč
3 607 805,36 Kč
587 849,51 Kč
36 597,67 Kč

Součet

12 284 336,84 Kč

| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Čas 19,05
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápis z jednání RML č. 1, 2 a 3/2016 | byl členům ZML umístěn na web pro zastupitele
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1, 2 a 3/2016.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/001.
| Čas 19,07

| Předkladatel

| 4 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-4014215/VB/02 | číslo a název stavby: IV-12-4014215 SM, Libštát
– p.č. 208/1, DS Logistic – kNN
| Pavel Janata

| Podklady:
Žádost a návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-4014215/VB/02
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014215/VB/02 na stavbu: Libštát – p.č. 208/1, DS Logistic kNN, mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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ověřovatel
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IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy, s podmínkou aby ochranné pásmo podzemního vedení nezasahovalo na pozemek parc. č.
2131.
| Komentář předkladatele:
Vše podstatné je patrné z přiložené žádosti a návrhu smlouvy.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/002.
| Čas 19,11
| Předkladatel

| 5 Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Libštát, změna názvu
| Pavel Janata

| Podklady:
Stávající ZL PO MŠ,
Návrh dodatku č. 1 ZL PO MŠ,
Informativní podklady týkající se tématu změny názvu školy.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „ Mateřská škola Libštát,
okres Semily“ na „ Mateřská škola Libštát, příspěvková organizace“ a schvaluje dodatek č. 1 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Libštát, příspěvková organizace.
| Komentář předkladatele:
Předkládám členům ZML návrh dodatku zřizovací listiny č. 1 PO MŠ Libštát, týkající se změny názvu
školy.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/003.
| Čas 19,12
| Předkladatel

| 6 Projednání fyzické inventarizace za rok 2015
| Pavel Janata

| Podklady:
Inventarizační zpráva z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 29. ledna 2016.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 29. ledna
2016“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 16. 3. 2016 | vyřadit z majetku městyse předměty a
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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nedokončené investice podle „ soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2015“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/004.
| Čas 19,14
| Předkladatel

| 7 Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát za rok 2015
| Pavel Janata

| Podklady:
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát za rok 2015
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí
| Komentář předkladatele:
ZML je předložena k seznámení zpráva o bezpečnostní situaci v katastru městyse Libštát za rok 2015.
| Diskuse
–––
| Čas 19,15
| Předkladatel

| 8 Pověření RML | výběr dodavatele | bezbariérová rampa ÚML
| Pavel Janata |

| Podklady:
Výzva dodavatelům k předložení nabídek „Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát, čp. 198“
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML pověřuje RML provedením výběrového řízení na stavbu „Bezbariérový přístup do budovy úřadu
městyse Libštát, čp. 198“ a schválením smlouvy s vítěznou firmou.
| Komentář předkladatele:
Výzva dodavatelům k předložení nabídek na akci „Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát,
čp. 198“ končí 21. března, na kdy je na večer naplánována RML, která by byla pověřená otevíráním obálek
a vyhodnocením výběrového řízení. Smlouva s vítězným dodavatelem musí být uzavřena | podepíše
starosta | a předložena LK do konce března.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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zdržel se: 0

| Čas 19,18
| Předkladatel

|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/005.

| 9 Dotace LK | rampa KD | schválení záměru | vyčlenění finančních prostředků
| Pavel Janata

| Podklady:
| Program č. 2.1 – Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na akci rekonstrukce bezbariérového
přístupu do veřejné budovy Kulturního domu městyse Libštát čp. 315, která je ve vlastnictví městyse Libštát,
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. 3. 2016. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2016 ve
výši 300 000,- Kč na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním strategickým rozvojem Městyse
Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát.
| Komentář předkladatele:
Vzhledem k možnosti zažádat o dotaci 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., na akci rekonstrukce bezbariérového přístupu do veřejné budovy
Kulturního domu městyse Libštát čp. 315, která je ve vlastnictví městyse Libštát, je nutné aby ZML schválilo
patřičná usnesení týkající se podání této dotace. Termín podání žádostí je do 30. 3. 2016. Dle konzultací s
paní Ing. Jitkou Suchánkovou z LK je možné zažádat o cca 50 % dotaci.
| Diskuse
Několik doplňujících dotazů zastupitelů zodpověděl předkladatel.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/006.
Čas 19,28
| Předkladatel

| 10 Smlouva | oprava kabiny vozidla LIAZ CAS 25
| Pavel Janata |

| Podklady:
Smlouva | oprava kabiny vozidla LIAZ CAS 25
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje uzavření smlouvy na opravu kabiny vozidla LIAZ CAS 25, v majetku městyse
Libštát, v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy, mezi těmito smluvními stranami:
Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198,
IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
| Komentář předkladatele:
Na základě diskuze zastupitelů na pracovním semináři je ZML předložena smlouva na opravu kabiny
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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vozidla LIAZ CAS 25, v majetku městyse Libštát, v rozsahu uvedeném v příloze která je nedílnou součástí
smlouvy.
| Diskuse
Několik doplňujících dotazů zastupitelů zodpověděl předkladatel ve spolupráci s velitelem jednotky.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/007.
Čas 19,32
| Předkladatel

| 11 Schválení příspěvků organizacím | účelové dotace
| Pavel Janata |

| Podklady:
Návrh starosty | č. 1 | individuální dotace z rozpočtu městyse Libštát na rok 2016 | č.j. ÚM Lib 0187/16
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o podaných žádostech na účelové dotace.
| Schválení jednotlivých účelových dotací do výše do 50 000,- Kč je v pravomoci RML, která po schválení rozpočtu
provede schválení jednotlivých účelových dotací a připraví smlouvy o poskytnutí účelových dotací
s jednotlivými žadateli k podpisu.
| Komentář předkladatele:
ZML je předložen návrh starosty | č. 1 | příspěvků organizacím | účelových dotací | dle došlých žádostí.
| Diskuse
David Farský upozornil na potřebu uzavírání smluv s dotovanými subjekty. Městys smlouvy uzavírá
v souladu s legislativou.
Čas 19,38
| Předkladatel

| 12 Rozpočet obce na rok 2016,
| Pavel Janata |

| Podklady:
1. Návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2016
2. Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2016
3. Rozpočtový výhled 2016-2019
| 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 2016 podle přílohy předložené k tomuto
bodu jednání č. j. ÚM Lib -0154/16, s tím, že investiční výdaje v § 3392 – kulturní dům budou ve výši
300 000,- Kč a 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

17 394 389,74 Kč
16 999 300,00 Kč
-395 089,70 Kč

Karel Jiřiček
ověřovatel
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| Komentář předkladatele:
a | rozpočet musí být schválen v březnu | před schválením musí být vyvěšen na úřední desce 15 dní |
splněno,
b | rozpočet je navržen jako přebytkový,
c | navrhuji předložený návrh rozpočtu schválit | s tím že ho budeme tak jako vždy v průběhu roku
upravovat a dolaďovat tak jak budeme vzhledem k nutným investicím potřebovat,
d | do doby svolání ZML nebyla k návrhu předána žádná připomínka.
| Diskuse
Dlouhá a důkladná.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Janatová
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/008.
Čas 20,27
| Předkladatel

| 13 Rozpočtový výhled na rok 2016-2019,
| Pavel Janata | projednáno RML | č. 2016/3, ze dne 22. února 2016, usnesení R 2016/014

| Podklady:
Rozpočtový výhled 2016-2019, který byl předložen Ing. J. Hradeckým při sestavování rozpočtu na rok 2016
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtový výhled městyse Libštát na roky 2016-2019.
| Komentář předkladatele:
V rámci přípravy rozpočtu na rok 2016 FV připravil aktualizovaný rozpočtový výhled městyse Libštát na roky
2016-2019.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Janatová
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/009.
Čas 20,29
| Předkladatel

| 14 Volba přísedících Okresního soudu v Semilech
| Pavel Janata |

| Podklady:
Žádost Okresního soudu v Semilech.
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | do konce dubna bychom měli Okresnímu soudu v Semilech sdělit jména kandidátů, ke
kterým se následně předseda soudu vyjádří, tak abychom mohli v červnu 2016 zvolit nového přísedícího.
| Komentář předkladatele:
Vše patrné je z přiložené žádosti.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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| Diskuse
Žádost je třeba zveřejnit, aby se případní zájemci mohli sami přihlásit.
| Čas 20,31
| Předkladatel

| 15 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| informace | body, které se řeší, nebo je potřeba je řešit | uvádím pro přehlednost:
| informace z VH DSO KL | setkání s p. Vágenknechtem | telefony | sms | urgence termínu, kdybychom
společné schůzky | informace z MÚ v Semilech_životní prostředí | termíny povolení vypouštění
odpadních vod do kanalizace | pozvání pana Hudce | úterý 22. března 2016 | cca 12 hodin | jednání o
naší představě s ohledem na povolený projekt
| dopis na Královehradecké biskupství | telefon | setkání s panem Biskupem | informace
| JUDr. M. Nosek | podání soudu ve věci podané žaloby + doplněné podání | viz. podklady
| vrt v Hliňáku | aktuální informace | viz. dnes zaslaný materiály SčVK | řeším společně s panem
Kousalem a panem Hanušem | příští týden přijede geolog spolupracující s panem Hanušem
| část pozemku p.č. 2216_2 | zveřejněná výzva | přihlásila se pouze paní Mgr. H. Valentová | informace
ze setkání s paní Mgr. H. Valentovou | dopis skutečným vlastníkům pozemku pod komunikacemi
| nemovitost čp. 31 | náměstí
| vítání občánků | informace | zatím 13 přihlášek
| kompostéry | informace | anketa | 35 anketních listků | min. 150 aby byl splněna min. částka 500 000,Kč | 15 procentní spoluúčast
| žádost pana J. Brože | Libštát 224 | vyřešení | případná oprava prasklé klenutě pod domem čp. 224, p.
J. Brože | viz . žádost v podkladech
| termín DSO KL | předběžně 4. dubna 2016 | nově středa 23. března 2016
| informace o VPP | nové pravidla získávání nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce z ÚP Semily |
2 x dílna + 1 x DPS + úklid ÚML |
| informace | dohoda s církví
| Diskuse
Dlouhá diskuse byla vedena o návrhu dohody o omezení žaloby Římskokatolické farnosti Libštát, s cílem
umožnit zájemcům výstavbu rodinných domů na pozemcích, jichž se omezení žaloby týká. V opačném
případě by nejistý výsledek soudního řízení blokoval rozvoj městyse možná i na několik let. Výsledkem
diskuse byl návrh usnesení #1:
ZML po projednání schvaluje Dohodu o omezení žaloby mezi Římskokatolickou farností Libštát a Městysem
Libštát a pověřuje starostu jejím uzavřením.
| 21,15 Hlasování o návrhu na usnesení #1:
pro: 11
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Jiříček, Kříž, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
proti: 0
|–
zdržel se: 4
| Janata st., Janatová, Mach, Vejnar
| Návrh na usnesení #1 byl schválen pod číslem Z 2016/010.
| Diskuse – pokračování:
Další diskuse se týkala návrhu smlouvy o spoluúčasti městysu na nutné opravě katolického kostela.
V zásadě městys poskytuje kontinuálně podporu jak evangelickému farnímu sboru, tak římskokatolické
farnosti již mnoho let. Proto návrh usnesení #2:
ZML po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při opravě kostela mezi Římskokatolickou farností
Libštát a Městysem Libštát a pověřuje starostu jejím uzavřením.
| 21,20 Hlasování o návrhu na usnesení #2:
pro: 11
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Jiříček, Kříž, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
Ing. Jan Šimůnek
Karel Jiřiček
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proti: 0
zdržel se: 4

|–
| Janata st., Janatová, Mach, Vejnar
| Návrh na usnesení #2 byl schválen pod číslem Z 2016/011.

| Diskuse – pokračování:
V další diskusi starosta představil zamýšlenou změnu v systému prodeje dřeva a navrhnul usnesení #3:
ZML po projednání schvaluje prodej dřeva po těžbě z lesů městyse (mimo dříví na otop) aukčním
systémem.
| 21,50 Hlasování o návrhu na usnesení #3:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Jiříček, Šlechta
| Návrh na usnesení #3 byl schválen pod číslem Z 2016/012.
| Čas 20,08
–––

| 16 Diskuse | zastupitelé | občané

| Čas 22,09

| 17 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2016/001
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1, 2 a 3/2016.
Z 2016/002
ZML po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-4014215/VB/02 na stavbu: Libštát – p.č. 208/1, DS Logistic - kNN, mezi
těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a
městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, s podmínkou
aby ochranné pásmo podzemního vedení nezasahovalo na pozemek parc. č. 2131.
Z 2016/003
ZML schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „ Mateřská škola Libštát, okres
Semily“ na „ Mateřská škola Libštát, příspěvková organizace“ a schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola Libštát, příspěvková organizace.
Z 2016/004
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 29. ledna
2016“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 16. 3. 2016 | vyřadit z majetku městyse předměty a
nedokončené investice podle „ soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2015“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2016/005
ZML pověřuje RML provedením výběrového řízení na stavbu „Bezbariérový přístup do budovy úřadu
městyse Libštát, čp. 198“ a schválením smlouvy s vítěznou firmou.
Z 2016/006
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na akci rekonstrukce bezbariérového přístupu
Ing. Jan Šimůnek
Karel Jiřiček
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do veřejné budovy Kulturního domu městyse Libštát čp. 315, která je ve vlastnictví městyse Libštát,
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. 3. 2016. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2016 ve výši
300 000,- Kč na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním strategickým rozvojem Městyse
Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát.
Z 2016/007
ZML po projednání schvaluje uzavření smlouvy na opravu kabiny vozidla LIAZ CAS 25, v majetku městyse
Libštát, v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy, mezi těmito smluvními stranami:
Požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198,
IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2016/008
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 2016 podle přílohy předložené k tomuto
bodu jednání č. j. ÚM Lib -0154/16, s tím, že investiční výdaje v § 3392 – kulturní dům budou ve výši
300 000,- Kč a výdaje v § 34xx – příspěvky organizacím budou podle rozhodnutí RML zapracovány do
odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

17 394 389,74 Kč
16 999 300,00 Kč
-395 089,70 Kč

Z 2016/009
ZML schvaluje rozpočtový výhled městyse Libštát na roky 2016-2019.
Z 2016/010
ZML po projednání schvaluje Dohodu o omezení žaloby mezi Římskokatolickou farností Libštát a Městysem
Libštát a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Z 2016/011
ZML po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při opravě kostela mezi Římskokatolickou farností Libštát
a Městysem Libštát a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Z 2016/012
ZML po projednání schvaluje prodej dřeva po těžbě z lesů městyse (mimo dříví na otop) aukčním systémem.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Karel Jiřiček
ověřovatel
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