Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 372/16
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 2/2016
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 18. května 2016

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 21,38 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
| přítomen
| přítomen

| ZML je usnášeníschopné.
| Hosté

| Mgr. Jana Marková, ředitelka MZŠ Libštát

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| Josef Chuchlík, Bc. Pavel Šimůnek

| Návrh na složení návrhové komise:

| Zdeněk Faistaver, Irena Janatová

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
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
|–
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

| 1a Program jednání

Organizační a procesní záležitosti ZML,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Rozpočtová změna č. 1 na rok 2016,
Schválení prodeje CAS 25 – RTHP, rok výroby 1984, typ Š 706 RTHP
Schválení prodeje pozemků p. č. 1063/3 a 1065/5 v k.ú. Libštát | lokalita Vyšehrad,
Schválení prodeje pozemků p. č. 727/19 a 727/26 v k.ú. Libštát | lokalita Větrov,
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2 216/2,
Návrh na udělení čestného občanství Ing. Trnkovi,
Návrh změny jednacího řádu ZML,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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11. Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
12. Diskuze | zastupitelé | občané,
13. Závěr.
Vzhledem k přítomnosti manželů Valentových (zájem na bodu 8), ředitelky MZŠ (pozvána k projednání záměru
vybudování hřiště za školou) a potřebě dodatečného zařazení bodu „Žádost o souhlas obecního zastupitelstva - SM,
Libštát - p.č.11605,Šedivý-přípojka NN IP-12-4005953“ navrhnul starosta změnu programu takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Organizační a procesní záležitosti ZML,
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2216/2,
Vybudování víceúčelového sportovního hřiště,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Rozpočtová změna č. 1 na rok 2016,
Schválení prodeje CAS 25 – RTHP, rok výroby 1984, typ Š 706 RTHP
Schválení prodeje pozemků p. č. 1063/3 a 1065/5 v k.ú. Libštát | lokalita Vyšehrad,
Schválení prodeje pozemků p. č. 727/19 a 727/26 v k.ú. Libštát | lokalita Větrov,
Návrh na udělení čestného občanství Ing. Trnkovi,
Návrh změny jednacího řádu ZML,
Žádost o souhlas obecního zastupitelstva - SM, Libštát-p.č. 11605, Šedivý-přípojka NN IP-12-4005953
Aktuálních záležitostí a informace | diskuse,
Závěr.

| Připomínky
–––
| Hlasování o návrhu na změnu programu:
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
|–
| Změněný program jednání byl schválen.
| Čas 19,10

| 1b Kontrola plnění usnesení

| Předkladatel

| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 1/2016 | 16. března 2016
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.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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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
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.
| Diskuse

–––

Tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna.
| Čas 19,11
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

| 2 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2216/2
Josef Chuchlík
ověřovatel
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| Předkladatel | RML
| Podklady:
Původní žádost o koupi části pozemku p.č. 2216/2
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2216/2
Reakce na zveřejnění záměru | žádost s navrhovanou cenou
Zaslaný dopis | L. Valenta a Mgr. D. Fejfarová |
Informace z ústního jednání | reakce na obdržený dopis
Dopis osobně doneseny dne 20. 4. 2016_další varianta směny
Informace týkajících se pozemkových úprav | naskenovaná brožura, žádosti | výpis vlastníků
| Návrh předkladatele na usnesení 1
ZML po projednání pověřuje starostu městyse Libštát oslovením vlastníků zemědělských pozemků v obci
Libštát, za účelem podepsání žádosti týkající se souhlasu k provedení pozemkových úprav v Libštátě.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání, nesouhlasí s prodejem části geodeticky odděleného pozemku p. č. 2216/2 v souladu
se zveřejněnou výzvou, neboť se pokusí v Libštátě zahájit pozemkové úpravy, které by řešily i případnou
směnu pozemku p. č. 2216/2 | komunikaci | za jiné pozemky | tak aby městys Libštát a všichni zemědělci
měli přístup do části Libštátu zvané Končina, ale i do jiných částí, kde jsou s komunikacemi problémy, po
legálních komunikacích.
| Návrh předkladatele na usnesení 3:
ZML po projednání rozhodlo koupit nabízené pozemky p. č. 795/4, 2216/6 a 2216/7 | celkem 1 144 m2 |
v částce 35 Kč/m2 a zároveň rozhodlo po zákonném zveřejnění prodat část geodeticky odděleného
pozemku p. č. 2216/2 paní H. Valentové, bytem Holín 107, v souladu se zveřejněnou výzvou.
| Komentář předkladatele:
Celá záležitost se již řeší poněkud déle, vše začalo žádostí paní Mgr. H. Valentové o prodej části pozemku
2 216/2 | komunikace ve vlastnictví obce, která se nachází nad jejím domem | proběhlo řádné zveřejnění, na
které se přihlásila pouze paní Mgr. H. Valentová | prodejem této komunikace bychom ztratili přístup po
našich pozemcích do lokality Končin, proto jsme písemně požádali vlastníky pozemků na kterých se nachází
účelová komunikace vedoucí na Končiny o prodej, či dar. Informace od manželů Chuchlíkových je nám
známa, nyní jsme zjistili informace i od pana Valenty a paní Mgr. D. Fejfarové, tuto informaci mate v příloze.
Je tedy na zastupitelích, zdali prodáme část komunikace 2216/2 | cca 1 026 m2 | paní Mgr. Haně Valentové
a zároveň koupíme od pana Valenty a paní Mgr. D. Fejfarové pozemky p. č. 795/4, 2216/6 a 2216/7 |
celkem cca 1 144 m2 | Máme to prý nazývat jako směnu, ale jednalo by se o dvě kupní smlouvy, a vždy
mezi jinými účastníky, což není ta pravá směna. Nicméně takto bychom to mohli předložit ZML k projednání
či schválení. Je potřeba zmínit to, že se tímto nastartuje nějaký postup, kterého by se mohli poté všichni
oslovení vlastnící pozemků pod komunikacemi držet a vyžadovat při společném jednání týkající se
prodejem či darování pozemků pod komunikacemi.
Dle informací radního Pavla Šimůnka se případnými směnami či úpravami pozemků zabývá zdarma
pozemkový úřad. Což jsem si telefonicky prověřil a zjistil, že ano. Jsou to tzv. pozemkové úpravy, které
trvají přibližně min. cca 3-4 roky a musí s nimi souhlasit více než 50 procent vlastníků zemědělských
pozemků v Libštátě, vše si chci ještě s pozemkovým úřadem objasnit osobně, abych měl správné a
dostatečné informace.
V pondělí 2. května jsem měl na pozemkovém úřadě v Semilech schůzku s panem vedoucím Ing. Petrem
Fejtkem, který mě detailně seznámil s pozemkovými úpravami, které zdarma pro obce provádí pozemkový
úřad. Vše podstatné se dozvíte z naskenované brožury, ostatní se pokusím sdělit. V kostce se jedná o to,
že pozemkový úřad za nás a vlastníky zemědělských pozemků v rámci pozemkových úprav bude řešit mimo
intravilán příjezdové cesty, který pozemkový úřad v obcích i staví s dotačních peněz | např. v obci Všeň bylo
prostavěno 30 milionů na nových asfaltových cestách | o pozemkových úpravách v obcích se moc neví,
samotného mě zaráží, že se o tom v Libštátě nikdy nejednalo. Dle mého názoru bychom se měli pokusit
zahájit pozemkové úpravy a to tím že zajistíme souhlasy 50 % vlastníků zemědělských pozemků, viz.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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přiložené žádosti. Pozemkový úřad poté bude vše řešit a koordinovat s projektanty a všemi účastníky řízení.
Na Jičínsku, odkud před rokem přišel pan vedoucí, probíhají pozemkové úpravy ve veliké míře, když pan
vedoucí přišel do Semil tak ho prý zarazilo, že na Semilsku tomu tak není. Pro přehlednost v příloze najdete
i mapu kde proběhly, nebo probíhají pozemkové úpravy na Semilsku. Na základě těchto informací si
dovoluji předložit výše uvedené návrhy usnesení.
Bude-li přijat návrh usnesení #2, pak bude stažen usnesení #3.
| Diskuse
Pro obsáhlost diskuse uvedu jen stěžejní body. Návrh na pokus o zahájení pozemkových úprav přijalo
ZML vesměs kladně. Manželé Valentovi poté žádali o realizaci prodeje dotčeného pozemku bez vazby na
proces pozemkových úprav. ZML však shledalo záměr prodeje před očekávanými pozemkovými úpravami
jako nevhodný. Jednak proto, že by to znamenalo rozdílný přístup ZML k různým majitelům pozemků a
také proto, že ZML počítá s dotčeným pozemkem jako s předmětem pozemkových úprav.
| 19,46 Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení#1:
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#1 byl přijat pod číslem Z 2016/013.
| 19,47 Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení#2:
pro: 14
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Jiříček
| Návrh předkladatele na usnesení#2 byl přijat pod číslem Z 2016/014.
Na základě přijetí návrhu usnesení #2 starosta stáhnul kolizní návrh usnesení #3.
| Čas 19,48
| Předkladatel

| 3 Vybudování víceúčelového sportovního hřiště
| Pavel Janata

| Podklady:
Cenové nabídky, plánek umístění, plánek hřiště, platné stavební povolení – územní rozhodnutí
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru realizace víceúčelového sportovního hřiště za
MZŠ Libštát. Za účelem vypracování cenových nabídek na realizaci víceúčelového hřiště o rozměru 15 x
32 m. | polyuretanový povrch, oplocení a vybavení dle nabídky firmy Linhartsport | + skok daleký 28 x
1,5 m. Dále pověřuje starostu uzavřením smlouvy na stavbu tohoto hřiště s firmou, která předloží
nejlevnější cenovou nabídku. Realizace o letních prázdninách r. 2016.
| Komentář předkladatele:
Od firmy Linhartsport máme dvě konkrétní cenové nabídky na realizaci víceúčelového hřiště se skokem
do dálky. Cenové nabídky se liší pouze v površích, kdy v nižší cenové nabídce je na víceúčelovém hřišti
navržena umělý trávník tl. 20 mm, který je nutné jednou za měsíc udržovat a jednou za rok se musí
pozvat firma se strojem na přerovnání. Hřiště má životnost cca 5 let a poté ještě 5 let je hratelné. Ve
druhé variantě je hřiště s umělým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 11 mm včetně 30 mm eleastické
podložky. Toto absolutně bezúdržbové hřiště má životnost více jak 20 let. Pokud se rozhodneme letos,
nebo příští rok hřiště realizovat, tak vzhledem k tomu že práce na hřišti mají probíhat cca 5 týdnů a mělo
by být hezky, tak se jeví jako schůdná varianta realizovat to o prázdninách. A já osobně jsem pro tyto
prázdniny. Antukové hřiště za školou není více jak 10 let. Dotace na hřiště bývají, ale úspěšnost je velice
malá. Čekat na realizaci hřiště pouze s dotací by bylo hezké, ale kdybychom měli dělat všechno pouze
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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s dotacemi, tak bychom toho moc neudělali. Hřiště škola potřebuje a podle mne i veřejnost.
Bezúdržbové, víceúčelové připravené ihned ke sportování. Ve schváleném rozpočtu městyse Libštát
máme schválenou částku, ve výši 1 000 000,- Kč na toto víceúčelové hřiště, bylo by tedy dobré s
ohledem na výsledek projednání tohoto bodu poté případné navýšení schválit v rozpočtové změně č. 1.
| Diskuse
Diskuse se týkala přínosu hřiště pro občany městyse, volby povrchu hřiště s ohledem na pořizovací a
následné provozní náklady, dále režimu provozování, případného osvětlení za účelem prodloužení doby
využití apod.
| 20,04 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 přijat pod číslem Z 2016/015.
| Čas 20,08
| Předkladatel

| 4 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
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

1.995.796,80 Kč
925.343,23 Kč
587.777,11 Kč
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
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

6.062.830,17 Kč
Josef Chuchlík
ověřovatel
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Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 372/16
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

3.494.286,16 Kč
587.849,51 Kč
36.605,39 Kč

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

Stavy účtů k 30. 4. 2016
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

8.309.867,97 Kč
3.683.448,16 Kč
587.859,31 Kč
39.598,33 Kč

Součet

12.620.773,77 Kč

| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Čas 20,09
| Předkladatel

| 5 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápis z jednání RML č. 4, 5 a 6/2016 | byl členům ZML umístěn na web pro zastupitele | s malým
odstupem od konaných rad | není součástí této pozvánky
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 4, 5 a 6/2016.
| 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 přijat pod číslem Z 2016/016.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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Bc. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 372/16
| Čas 20,10
| 6 Rozpočtová změna č. 1 na rok 2016
| Předkladatel | Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou
| Podklady:
1 | Tabulka s navrženými rozpočtovými změnami, v. 1 | bez navýšení částky VSH | víceúčelové sportovní
hřiště,
2 | Tabulka s navrženými rozpočtovými změnami, v. 1 | s navýšením částky VSH | hřiště s umělou
údržbovou trávou,
3 | Tabulka s navrženými rozpočtovými změnami, v. 1 | s navýšením částky VSH | hřiště s umělým
bezúdržbovým povrchem,
4 | cenová nabídka na zabezpečení kanceláří úřadu městyse Libštát
5 | cenové nabídky na VSH | víceúčelové sportovní hřiště
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu městyse Libštát na rok 2016, podle přílohy rozpočtu
číslo 1 na rok 2016. Celkové příjmy 155 535 Kč a výdaje 2 070 535 Kč.
| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými neočekávanými příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtovou
změnu č. 1 na rok 2016.
-

Dle schválené dohody s církví o omezení žaloby a smlouvy o spolupráci při opravě kostela, uzavřené
mezi ŘKF Libštát a městysem Libštát | výdaj v podobě daru 400 000,- Kč
Vítání občánků | výdaj | bude sděleno na zasedání
Zabezpečení ÚML | výdaj
Realizace VSH za MZŠ Libštát | výdaj | navýšení dle cenových nabídek

| na jednání RML byly všechny rozpočtové změny | mimo VSH | projednány a doporučeny ZML ke schválení
| Diskuse
Starosta zodpověděl několik doplňujících otázek zastupitelů.
| 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 přijat pod číslem Z 2016/017.
| Čas 20,17
| Předkladatel

| 7 Schválení prodeje CAS 25 – RTHP, rok výroby 1984, typ Š 706 RTHP
| Pavel Janata

| Podklady:
Zveřejněný záměr prodeje CAS 25 – RTHP
Vzor kupní smlouvy
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML posoudila předložené žádosti o koupi vozidla CAS – RTHP a poté rozhodla po provedeném
zveřejnění ve dnech 13. dubna 2016 do 29. dubna 2016 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
prodat vozidlo CAS – RTHP jedinému zájemci, obci Bělá za jím nabízenou cenu 71 000 Kč, uvedenou
v předložené nabídce. ZML dále pověřuje starostu uzavřením předložené kupní smlouvy s vybraným
zájemcem.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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| Komentář předkladatele:
RML pověřila starostu zveřejněním záměru prodeje vozidla CAS – RTHP. Ve zveřejněném termínu jsme
obdrželi jednu nabídku na odkoupení vozidla.
| 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 přijat pod číslem Z 2016/018.
| Čas 20,20
| Předkladatel

| 8 Schválení prodeje pozemků p.č. 1063/3 a 1065/5 v k.ú. Libštát | lokalita Vyšehrad
| Pavel Janata

| Podklady:
Zveřejnění záměru prodeje pozemku | lokalita Vyšehrad
Výběr zájemců o koupi stavebních parcel | RML
Vzor kupní smlouvy
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo s návrhem RML na prodej stavebních parcel na Vyšehradě konkrétním
zájemcům, s návrhem souhlasí a rozhodlo, po provedeném zveřejnění ve dnech 1. července 2015 do 1.
srpna 2015 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., prodat
-

parcelu číslo 1063/3 panu Martinu Machovi, bytem Libštát 302, 512 03 Libštát a paní Tereze
Dvořáčkové, bytem Mirotická 953/5, Praha 4 - Lhotka, 142 00
parcelu číslo 1065/5, panu Otakarovi Šádkovi, bytem Libštát 282,

Prodejní cena je stanovena na 250,- Kč/m2.
ZML dále pověřuje starostu uzavřením kupních smluv s vybranými zájemci, podle vzoru č.j. ÚML Lib.
0913/15.
| Komentář předkladatele:
Podle usnesení ZML č. Z 2015/023 byla uveřejněna schválená pravidla pro prodej stavebních parcel na
Vyšehradě, na základě kterých byli případní zájemci vyzváni k podávání nabídek. RML byla pověřena funkcí
komise pro otevírání obálek a provedením výběru zájemců o koupi parcel podle schválených pravidel pro
rok 2015.
V termínu do 2. 9. 2015 do 14.00 hodin byly přijaty 3 žádosti – viz . příloha. RML provedla výběr zájemců |
viz zápis z jednání RML č. 2015/12, ze dne 5. října 2015, usnesení R 2015/071 a předkládá ho nyní
podruhé ZML ke schválení návrh na prodej konkrétních parcel. Dotčené pozemky byli předmětem žaloby
s církví, se kterou jsme uzavřeli dohodu o omezení žaloby, díky které nebudou tyto pozemky dotčené
žalobou a tím pádem jsou volné k prodeji.
Prodej dalších parcel | respektive parcely č. 1065/6 a 1061/2 je již zveřejněn a případný prodej můžeme
řešit na červnovém zastupitelstvu.
| Diskuse
–––
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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| 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 přijat pod číslem Z 2016/019.
| Čas 20,25
| Předkladatel

| 9 Schválení prodeje pozemků p. č. 727/19 a 727/26 v k.ú. Libštát | lokalita Větrov
| Pavel Janata

| Podklady:
Zveřejněný záměr prodeje pozemků | lokalita Větrov
Formulář | příjem žádostí | Větrov | bude předložen až na zasedání | termín podání nabídek byl do
18. května 2016 do 14 hodin.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML posoudila předložené žádosti o koupi pozemků na Větrově a v souladu se schválenými Pravidly pro
prodej stavebních parcel na Větrově pro rok 2016 | č.j. ÚM Lib 0260/16 rozhodla po provedeném
zveřejnění ve dnech 7. dubna 2016 do 25. dubna 2016 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., prodat
parcely čísel 727/19 a 727/26 panu Janu Kafkovi, bytem Libštát 10, a paní Marii Šimůnkové, bytem
Libštát 212 do společného jmění manželů.
ZML dále pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s vybranými zájemci, podle vzoru
čj. ÚML Lib. 0913/15.
| Komentář předkladatele:
RML pověřila starostu zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 727/19 a 727/26 | jedná se o poslední
volný stavební pozemek v lokalitě Na Větrově. Termín podání nabídek byl do 18. května 2016 do 14 hodin.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach,
| Maťátko, Šimůnek J., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Malík, Simůnek P.
| Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2016/020.
| Čas 20,30
| Předkladatel

| 10 Návrh na udělení čestného občanství Ing. Trnkovi
| MUDr. Vít Šlechta

| Podklady:
Návrh na udělení čestného občanství Ing. Jaroslav Trnka, CSc.
Životopis Ing. Trnky
Autorské osvědčení
Fotografie rodiny pana Ing. Trnky
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
Zastupitelstvo městyse Libštát schvaluje tajný způsob hlasování
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML podle §84, odst. s) Zákona o obcích 128/2000 Sb. uděluje čestné občanství Ing. Jaroslavu
Trnkovi, CSc., narozenému 30. 5. 1933 v Brně.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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| Komentář předkladatele:
viz. Návrh na udělení čestného občanství Ing. Jaroslav Trnka, CSc.
| Diskuse
V diskusi bylo poukázáno na to, že v předloženém životopise jsou výlučně informace o odborné a profesní
činnosti dotčeného. Není známo nic o jeho ostatních kvalitách. Za druhé, že o dotčeném většina
zastupitelů slyší poprvé a v případě čestného občanství by měl být kandidát veřejně znám, včetně jeho
přínosu pro městys nebo společnost.
Po těchto výhradách předkladatel stáhnul oba návrhy usnesení.
Čas 20,39
| Předkladatel

| 11 Návrh změny jednacího řádu ZML
| MUDr. Vít Šlechta

| Podklady:
Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva
Stávající platný jednací řád ZML
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
Zastupitelstvo městyse Libštát schvaluje tajný způsob hlasování
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
„ZML mění Jednací řád Zastupitelstva městyse Libštát následujícím způsobem: V bodě č. 12 jednacího řádu
Zastupitelstva nahrazuje znění „která jmenovitě zapisuje výsledky hlasování“ formulací: která zapisuje
souhrnné výsledky hlasování“ tak, že opravený bod jednacího řádu zní následovně:
„12. Veřejné zasedání řídí starosta, ve spolupráci s návrhovou komisí, která zapisuje souhrnné
výsledky hlasování o jednotlivých usneseních. Starosta poté na základě výsledků hlasování zjišťuje
a vyhlašuje jeho výsledek.“
| Komentář předkladatele:
Viz. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva.
| Diskuse
Diskutovalo se o důvodech a důsledcích předloženého návrhu. Stejný návrh byl ZML předložen vloni a
nebyl přijat.
| 20,54 Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 1
| Šlechta
proti: 11
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Malík
| Maťátko, Vejnar
zdržel se: 3
| Mach, Šimůnek J., Šimůnek P.
| Návrh předkladatele na usnesení nebyl přijat.
| 20,57 Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 5
| Janata, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta
proti: 9
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Maťátko, Vejnar
zdržel se: 1
| Malík
| Návrh předkladatele na usnesení nebyl přijat.
Čas 20,58
| Předkladatel
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

| 12 Žádost o souhlas obecního zastupitelstva - SM,Libštát-p.č.11605, Šedivý-přípojka NN IP-124005953
| Pavel Janata
Josef Chuchlík
ověřovatel
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| Podklady:
Žádost o souhlas obecního zastupitelstva – SM, Libštát - p.č. 1160/5, Šedivý-přípojka NN IP-12-4005953
SOSB – Obec Libštát
Výkres – technické řešení
Výpis z KN
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu stavby č IP-12-4005953/VB3, SM,Libštát-p.č.1160/5,Šedivý -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.
| Komentář předkladatele:
Vše podstatné je uvedeno v žádosti viz. žádost o souhlas obecního zastupitelstva – SM, Libštát - p.č.
1160/5, Šedivý-přípojka NN IP-12-4005953
| 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 přijat pod číslem Z 2016/021.
| Čas 21,03
| Předkladatel

| 13 Aktuální záležitosti a informace | diskuse
| Pavel Janata

| informace | body, které se řeší, nebo je potřeba je řešit | diskuse:
| příští jednání ZML navrhuji na 22. nebo 29 června 2016, a to kvůli schválení nutných patřičných
dokumentů, | závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát | které musí být schválené do konce
června | a možný prodej zbývajících 2 stavebních pozemků na Vyšehradě
| doplňkový pytlový sběr určitých komodit | sběrné místo | zkouška | někdo využije | nebo ne
| byly projednány dokumenty Dobrovolného svazku obcí Košťálov Libštát, týkající se ukončení smlouvy o
komplexním provozování vodohospodářského zařízení provozovatelem Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 451 50 Teplice, IČ: 49099451, s ohledem na vlastní provozování
vodovodu. Cílem vlastního provozování je zvýšení podílu vlastních prostředků na obnovu, údržbu a
rekonstrukci vodovodní sítě v majetku Svazku při zachování současné ceny vodného a do budoucna
vždy sociálně přijatelnou výši.
| Čas 21,38

| 14 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2016/013
ZML po projednání pověřuje starostu městyse Libštát oslovením vlastníků zemědělských pozemků v obci
Libštát, za účelem podepsání žádosti týkající se souhlasu k provedení pozemkových úprav v Libštátě.
Z 2016/014
ZML po projednání, nesouhlasí s prodejem části geodeticky odděleného pozemku p. č. 2216/2 v souladu se
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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Bc. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 372/16
zveřejněnou výzvou, neboť se pokusí v Libštátě zahájit pozemkové úpravy, které by řešily i případnou směnu
pozemku p. č. 2216/2 | komunikaci | za jiné pozemky | tak aby městys Libštát a všichni zemědělci měli přístup
do části Libštátu zvané Končina, ale i do jiných částí, kde jsou s komunikacemi problémy, po legálních
komunikacích.
Z 2016/015
ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru realizace víceúčelového sportovního hřiště za
MZŠ Libštát. Za účelem vypracování cenových nabídek na realizaci víceúčelového hřiště o rozměru 15 x 32
m. | polyuretanový povrch, oplocení a vybavení dle nabídky firmy Linhartsport | + skok daleký 28 x 1,5 m.
Dále pověřuje starostu uzavřením smlouvy na stavbu tohoto hřiště s firmou, která předloží nejlevnější
cenovou nabídku. Realizace o letních prázdninách r. 2016.
Z 2016/016
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 4, 5 a 6/2016.
Z 2016/017
ZML schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu městyse Libštát na rok 2016, podle přílohy rozpočtu číslo 1
na rok 2016. Celkové příjmy 155 535 Kč a výdaje 2 070 535 Kč.
Z 2016/018
ZML posoudila předložené žádosti o koupi vozidla CAS – RTHP a poté rozhodla po provedeném zveřejnění
ve dnech 13. dubna 2016 do 29. dubna 2016 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., prodat vozidlo CAS
–RTHP jedinému zájemci, obci Bělá za jím nabízenou cenu 71 000 Kč, uvedenou v předložené nabídce. ZML
dále pověřuje starostu uzavřením předložené kupní smlouvy s vybraným zájemcem.
Z 2016/019
ZML se seznámilo s návrhem RML na prodej stavebních parcel na Vyšehradě konkrétním zájemcům,
s návrhem souhlasí a rozhodlo, po provedeném zveřejnění ve dnech 1. července 2015 do 1. srpna 2015
podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., prodat:
- parcelu číslo 1063/3 panu Martinu Machovi, bytem Libštát 302, 512 03 Libštát a paní Tereze Dvořáčkové,
bytem Mirotická 953/5, Praha 4 - Lhotka, 142 00
- parcelu číslo 1065/5, panu Otakarovi Šádkovi, bytem Libštát 282,
Prodejní cena je stanovena na 250,- Kč/m2.
ZML dále pověřuje starostu uzavřením kupních smluv s vybranými zájemci, podle vzoru č.j. ÚML Lib.
0913/15.
Z 2016/020
ZML posoudila předložené žádosti o koupi pozemků na Větrově a v souladu se schválenými Pravidly pro
prodej stavebních parcel na Větrově pro rok 2016 | č.j. ÚM Lib 0260/16 rozhodla po provedeném zveřejnění
ve dnech 7. dubna 2016 do 25. dubna 2016 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., prodat parcely čísel
727/19 a 727/26 panu Janu Kafkovi, bytem Libštát 10, a paní Marii Šimůnkové, bytem Libštát 212 do
společného jmění manželů.
ZML dále pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s vybranými zájemci, podle vzoru
čj. ÚML Lib. 0913/15.
Z 2016/021
ZML po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby č IP-12-4005953/VB3, SM,Libštát-p.č.1160/5,Šedivý -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.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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