Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 645/2016
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 4/2016
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 21. září 2016

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 20,35 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
| nepřítomna (omluvena SMS)
| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (příchod 19,13)
| přítomen

| ZML je usnášeníschopné.
| Hosté

|–

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| David Farský, Ing. Vítězslav Kříž

| Návrh na složení návrhové komise:

| Stanislav Mach, Pavel Vejnar

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 10
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P.
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| 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 a DSO KL – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
OZV o regulaci hlučných činností,
OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných
prostranství,
Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát čp. 198, alternativní řešení realizace,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé | občané,
Závěr.
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| Připomínky
–––
| Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 19,07

| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., 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. 3/2016 | 22. června 2016
Z 2016/022:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7/2016.
Z 2016/023:
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok 2015 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 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 2016/024:
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2015, ze dne
5. 4. 2016 ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2015.
Z 2016/025:
ZML po projednání schválilo žádost o poskytnutí finančních prostředků | dotace | z rozpočtu městysu Libštát
na rok 2016 Mikroregionu Pojizeří. Ve výši dotace 120 000 Kč.
Z 2016/026:
ZML po projednání schválilo smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Libštát a Mikroregionem Pojizeří.
Ve výši dotace 120 000 Kč.
Z 2016/027:
ZML schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu městyse Libštát na rok 2016, podle přílohy rozpočtu číslo 2
na rok 2016. Celkové příjmy 901 953 Kč a výdaje 1 015 830 Kč.
Tímto konstatuji, že usnesení Z 2016/013 se řeší, ostatní výše uvedená usnesení jsou splněna.
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.
| Čas 19,08
| Předkladatel

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

| Podklady:
Nové výpisy účtů DSO KL k 31. 8. 2016
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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Stavy účtů k 30. 6. 2016
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

10 041 760,08 Kč
3 759 090,96 Kč
587 869,11 Kč
39 598,99 Kč

Součet

14 428 319,14 Kč

Stavy účtů k 31. 7. 2016
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

10 882 417,69 Kč
3 796 912,36 Kč
587 874,01 Kč
39 599,32 Kč

Součet

15 306 803,38 Kč

Stavy účtů k 31. 8. 2016
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

11 205 088,14 Kč
3 834 733,76 Kč
587 878,91 Kč
39 599,65 Kč

Součet

15 667 300,46 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 8. 2016
jsou v příloze k tomuto bodu
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát a DSO KL
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––
| Čas 19,09
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 8-10/2016 | byly členům ZML umístěny na web pro zastupitele.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 8-10/2016.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse
–––

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 645/16
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/028.
| Čas 19,10
| Předkladatel

| 4 OZV o regulaci hlučných činnost a OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství
| Pavel Janata

| Podklady:
OZV o regulaci hlučných činností
OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných
prostranství
| Návrh předkladatele na usnesení #1:
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o regulaci hlučných činností, schvaluje
ji a ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a
vyvěsit ji na úředních deskách dle správního řádu.
| Návrh předkladatele na usnesení #2:
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství, schvaluje ji a ukládá starostovi
Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji na úředních
deskách dle správního řádu.
| Komentář předkladatele:
Ve spolupráci s MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly bych velice rád projednal a případně i
schválil předložené vyhlášky o regulaci hlučných činností a o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství. Již dvakrát byly vyhlášky předloženy
k diskuzi a případnému projednání, nyní se o to pokusím potřetí. Vyhlášky jsou zkontrolovány a připraveny
ke schválení, či případné korekci velikosti zákresu veřejného prostranství v příloze OZV.
| Diskuse
Diskutovány byly některé obecné aspekty obou vyhlášek, např. potřebnost, územní rozsah, možné
dopady obou vyhlášek do sousedských vztahů apod.
| 19,20: Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 8
| Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Kříž, Malík, Šimůnek J., Vejnar
proti: 2
| Chuchlík, Mach
zdržel se: 2
| Šimůnek P., Šlechta
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/029.
| 19,33: Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 8
| Faistaver, Farský, Janata, Kříž, Malík, Šimůnek J., Šlechta, Vejnar
proti: 1
| Mach
zdržel se: 3
| Chuchlík, Janata st., Šimůnek P.
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/030.
| Čas 19,34
| Předkladatel
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

| 5 Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát čp. 198, alternativní řešení realizace
| RML
David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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Čj. ÚM Lib 645/16
| Podklady:
Žádost o písemné sdělení plnění smlouvy s vítěznou firmou Jirop trade s.r.o.
Písemná odpověď firmy Jirop trade s.r.o.
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání pověřuje starostu, aby s firmou Jirop trade s.r.o., Blažim čp. 11, 330 38, po
oboustranné dohodě sjednal ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Bezbariérový přístup do budovy úřadu
městyse Libštát čp. 198“
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání pověřuje starostu aby zakázku „Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát
čp. 198“ zadal na přímo uchazeči DS Logistic, s. r. o., který je schopný zakázku dokončit v termínu, za
předem dohodnutou cenu.
| Komentář předkladatele:
Není co dodávat, řádné výběrové řízení vyhrála firma Jirop trade, s.r.o. od Plzně, veškeré dění k tomuto
tématu jsem popisoval ve zpravodajích a v posledních radách. Po konzultaci s právníkem z městského
úřadu v Semilech jsem přistoupil k písemné žádosti. Odpověď byla rychlá a pro mě nepřekvapivá. Nyní
bych velice rád sehnal dobrou firmou, která provedenou zakázku provede v požadovaném termínu
dokončení do konce roku, tak abychom nepřišli o získanou dotaci z LK ve výši 300 000,- Kč.
| Diskuse
Diskutována byla mj. legislativní přípustnost navrženého postupu – dle zprostředkované informace
právníka je v pořádku.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/031.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 11
| Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Chuchlík
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/032.
| Čas 19,41
| Předkladatel

| 6 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| informace | body, které se řeší, nebo je potřeba je řešit | uvádím pro přehlednost:
1 | socha Panny Marie
- byly zaslány poptávky na cenové nabídky na přemístění a restaurování sochy, tak abychom v lednu
požádali LK a Semily o získání cca 90procentní dotace. To pro Vaši informovanost.
2 | Rampa do KD
- akce probíhá
3 | Vrt v Hliňáku | zahájení čerpání | 1,5 l/s | 26. 7. 2016 | cca 20 hodin
- v příloze najdete záznamy z měření prováděné p. Z. Kousalem
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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4 | komunikace na Račanech
- je hotová, budeme pouze dodělávat svépomoci podélné odvodnění pod Pokornými
5 | cestička na Zaječák od lávky k viaduktu, cedule oznamující zavření od 7. 9. 2016
6 | sál kina 3. Květen | Libštátští střelci – vzduchovka
7 | restaurace a ubytovna v KD | informace | kuchyň | únikový východ do náměstí | provozování
ZML považuje provoz restaurace za součást občanské vybavenosti městyse. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil
žádný zájemce o pronájem KD, vyplynula potřeba zajištění provozu restaurace vlastními prostředky. Proto návrh
usnesení:
| Návrh na usnesení:
ZML pověřuje starostu, aby pro městys získal živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost.
| Hlasování o návrhu na usnesení:
pro: 12
| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2016/033.
8 | Lípy na náměstí | horní řada pod domy
- paní Léblová ale i okolní majitelé nemovitostí si stěžovali na již delší dobu neořezané lípy, které jí stíní
so domečku. Stromy v této řadě opravdu zastiňují domy. Je třeba se zamyslet a provést prořezávku.
Karel Jiříček, 2. místostarosta, navrhuje celou vrchní řadu lip odstranit a nahradit ji menšími stromy |
např. takovými, jaké jsou vysázené směrem k MZŠ | které by byly vysázené vždy naproti uličkám mezi
domy, aby nikdy moc nestínily.

| Čas 20,20

| 7 Diskuze | zastupitelé | občané

Ing. Jan Šimůnek
informoval o aktuálním stanovisku KSS LK k řešení křižovatky – ponechat v současném uspořádání s novým
zrcadlem. Důvodem je kombinace nezanedbatelné ceny plánované studie a nejistý efekt výsledku s ohledem
na trvalý odpor policisty Otmara. Z toho důvodu je dalším navrženým krokem objednání nezávislého
posouzení poměrů v křižovatce od odborné kanceláře. Bude projednáno v radě městyse.
Bronislav Piry
upozornil na nebezpečnost křižovatky před úřadem městyse, zejména při pohybu školních dětí od Beraňáku
do školy a zpět.
| Čas 20,35

| 8 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2016/028:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 8-10/2016.
Z 2016/029:
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o regulaci hlučných činností, schvaluje ji
a ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji
na úředních deskách dle správního řádu.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 645/16
Z 2016/030:
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství, 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 2016/031:
ZML po projednání pověřuje starostu, aby s firmou Jirop trade s.r.o., Blažim čp. 11, 330 38, po oboustranné
dohodě sjednal ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát
čp. 198“.
Z 2016/032:
ZML po projednání pověřuje starostu aby zakázku „Bezbariérový přístup do budovy úřadu městyse Libštát čp.
198“ zadal na přímo uchazeči DS Logistic, s. r. o., který je schopný zakázku dokončit v termínu, za předem
dohodnutou cenu.
Z 2016/033:
ZML pověřuje starostu, aby pro městys získal živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Ing. Vítězslav Kříž
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

