Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 0209/18
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 1/2018
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 14. března 2018

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 20,54 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti 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, Mgr.
| Šlechta Vít, MUDr.
| Vejnar Pavel

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

| nepřítomen (omluven, příchod 19,07)
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (omluven, příchod 19,14)
| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (příchod 19,26)
| přítomen

| ZML je usnášeníschopné (přítomno 10 zastupitelů).
| Hosté

| –––

| Zapisovatel

| Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu

| Josef Chuchlík, Pavel Janata st.

| Návrh na složení návrhové komise:

| David Farský, Pavel Vejnar

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 8 | Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P.
proti: 0 | –
zdržel se: 2 | Farský, Vejnar
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,05
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

| 1a Program jednání

Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-124005079/VB3, název stavy SM, Libštát, Vyšehrad, 2. etapa – obnova TS, NN,
Projednání fyzické inventarizace za rok 2017,
Žádost o odkup/dar části pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v kú. Libštát a projednání rekolaudace plynové
přípojky,
Lesní hospodářství,
Rozpočet městyse Libštát na rok 2018,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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9. Aktuální záležitosti a informace | starosta,
10. Diskuse | zastupitelé,
11. Závěr.
|Diskuse:
Starosta navrhnul jednání ZML doplnit o níže uvedený bod, který by byl vložen za bod č. 6
7. Žádost o prodej pozemku z majetku městyse Libštát pč. st. 170/2
| Hlasování o doplněném programu jednání:
pro: 10 | Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Program jednání byl schválen.
| Čas 19,06
| Předkladatel

| 1b Kontrola plnění usnesení
| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 5/2017 | 20. prosince 2018
Z 2017/025
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 13/2017.
Z 2017/026
ZML po projednání, na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti
a smlouvy o právu stavby č. IP-12-4005953/VB3, Libštát – pč. 1160/5, Šedivý-kNN , schvaluje smlouvu o
zřízení věcného břemene IP-12-4005953/VB3 SM, Libštát - p.č. 1160/5, Šedivý - 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 2017/027
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu stavby č. IV-12-4016136/VB/3, akce „SM-Libštát, parc. č. 1063/3, Martin MachkNN, 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 2017/028
ZML po projednání souhlasí se záměrem demolice objektu čp. 31 v Libštátě a zároveň pověřuje starostu
zadáním projektové dokumentace demolice tohoto objektu. Zároveň by bylo vhodné, aby byla zadána studie
využitelnosti prostoru po demolici tohoto objektu.
Z 2017/029
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu městyse Libštát na rok 2017, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 5 na rok 2017.
Příjmy se zvýší o
1 518 005,00 Kč
Výdaje se zvýší o
798 904,00 Kč
Přebytek rozpočtu je ve výši
719 101,00 Kč
S ohledem na kalamitní těžbu dřeva na konci roku 2017 je nutné toto rozpočtové opatření č. 5 zvýšit
v příjmech o 750 000,- Kč a výdaje zvýšit o 176 000,- Kč.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek rozpočtu je ve výši

2 268 005,00 Kč
974 904,00 Kč
1 293 101,00 Kč

Z 2017/030
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2018 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na
Ing. Jan Šimůnek
Josef Chuchlík
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rok 2018, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 podle přílohy č.j. ÚM
Lib 0826/17.
Z 2017/031
ZML po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městyse Libštát 2018 - 2021.
Z 2017/016
ZML dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
zrušit předkupní práva sjednaná ve prospěch městyse Libštát k pozemkům pč. 727/28 (p. Farský), 727/29
(manželé Kazdovi), 727/30 (p. Jerie), 727/11 (p. Palounek a pí. Ondráková, 727/14 (p. Smolík), 727/13
(manželé Maryškovi), 727/17 (manželé Jůzovi), 727/18 (manželé Jiřičkovi) a 608/19, 727/21 a 727/25
(manželé Smolíkovi) v obci a katastrálním území Libštát, a pověřuje starostu uzavřít za tímto účelem s
vlastníky těchto pozemků dohody o zrušení předkupního práva ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto
usnesení.
Z 2017/023
ZML pověřuje starostu jednáním na stavebním úřadě ohledně přístupu z p. p. č. 1065/1 na p. p. č. 1061/1
přes p. p. č. 1062 a předložením návrhu jeho řešení na jednání ZML do 31. 3. 2018.
| Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2017/016 a Z 2017/023 se řeší.
| Diskuse: –––
| Čas 19,10
| 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: Výpisy účtů DSO KL k 28. 2. 2018 jsou v příloze k tomuto bodu
Stavy účtů k 24. 11. 2014
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

1 995 796,80 Kč
925 343,23 Kč
587 777,11 Kč
36 601,67 Kč
3 545 518,81 Kč

Stavy účtů k 31. 12. 2017
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

14 576 848,64 Kč
4 636 930,96 Kč
587 957,31 Kč
64 567,42 Kč
19 866 304,33 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby k 19. lednu 2018
Stavy účtů k 31. 1. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

14 196 203,92 Kč
4 700 092,76 Kč
587 927,51 Kč
64 567,96 Kč
19 548 826,85 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby k 15. únoru 2018
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

15 035,93 Kč
29 731,00 Kč

180 527,40 Kč
102 404,00 Kč

Josef Chuchlík
ověřovatel
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Stavy účtů k 28. 2. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

14 986 375,54 Kč
4 859 128,16 Kč
587 967,11 Kč
64 568,50 Kč
20 498 039,31 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | únor 2018

133 944,94 Kč
182 080,00 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 28. 2. 2018_ 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 19,10
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápis z jednání RML č. 1 a 2/2018 | byl členům ZML umístěn do přílohy k tomuto bodu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2018.
| Komentář předkladatele: –––
| Diskuse: –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P.,
| Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/001.
| Čas 19,11
| Předkladatel

| 4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
IE-12-4005079/VB3, název stavy SM, Libštát, Vyšehrad, 2. etapa – obnova TS, NN,
| Pavel Janata

| Podklady:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-124005079/VB3, název stavy SM, Libštát, Vyšehrad, 2. etapa – obnova TS, NN
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-4005079/VB3, název stavy SM, Libštát, Vyšehrad, 2. etapa – obnova TS, 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.
| Komentář předkladatele:
vše je patrné z přiložené žádosti a smlouvy
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel

Strana 4/9

Pavel Janata st.
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0209/18
| Diskuse: –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P.,
| Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/002.
| Čas 19,14
| Předkladatel

| 5 Projednání fyzické inventarizace za rok 2017
| Pavel Janata

| Podklady:
Inventarizační zpráva z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna 2018
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. ledna
2018“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 14. 3. 2018 | vyřadit z majetku městyse předměty a
nedokončené investice podle „ soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2017“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
| Komentář předkladatele: –––
| Diskuse: –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/003.
| Čas 19,15
| Předkladatel

| 6 Žádost o odkup/dar části pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v kú. Libštát a projednání rekolaudace
plynové přípojky,
| Pavel Janata

| Podklady:
žádost o odkup, či dar části pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v kú. Libštát a projednání rekolaudace plynovodní
přípojky
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání souhlasí s přijmutím daru části pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v kú. Libštát a pověřuje
starostu jednáním v této záležitosti.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání souhlasí s rekolaudací plynovodní přípojky na pozemku pč. 2157 a 1144/3 na STL
plynovod. Veškeré náklady s tímto spojené bude hradit žadatel.
| Komentář předkladatele:
Pan Bohumil Humhej je novým vlastníkem pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v obci a kú. Libštát (pozemky na
Radčanech, nad rd Pokorných). Na těchto pozemcích plánuje provést stavbu srubu. Ve fázi plánování a
příprav nás požádal o projednání odkoupení či darování části těchto pozemků (části pozemků jsou
zvýrazněny v příloze) a to jednak z důvodu umístění plynovodní přípojky v našem vlastnictví, která se nachází
na pozemku pč. 1144/5, ale hlavně z důvodu otáčení vozidel při zimní údržbě atd. Dále nás požádal o zvážení
rekolaudace naší plynové přípojky vedoucí k rd Pokorných na plynovodní řad, z kterého by se poté mohl
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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napojit. Jinak je nucený se na plyn napojit od rd Bedrníkových a vést tak novou vodovodní přípojku vedle
staré přípojky k rd Pokorných. Veškeré náklady na projekt a povolení by si hradil pan BH.
| Diskuse: –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/004.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/005.
| Čas 19,22
| Předkladatel

| 7 Žádost o prodej pozemku z majetku městyse Libštát pč. st. 170/2
| Pavel Janata

| Podklady:
Žádost o prodej pozemku z majetku městyse Libštát pč. st. 170/2, LV a snímek z KM
| Návrh předkladatele na usnesení: –––
| Komentář předkladatele:
Vše je patrné z uvedené žádosti, ke které jsem Vám pro přehled připravil LV a snímek z KM. Nicméně dle
mého názoru by bylo vhodné na případný odprodej pozemku pč. st. 170/2 vyčkat, protože by mohl být třeba
důležitou součástí pozemkových úprav.
| Diskuse:
předložen návrh usnesení:
ZML se po projednání rozhodlo zamítnout žádost p. Bc. Jana Janaty o odprodej pozemku st. 170/2 s ohledem
na připravované pozemkové úpravy.
| Hlasování o návrhu na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 1 | Šlechta
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/006.
| Čas 19,27
| Předkladatel

| 8 Lesní hospodářství
| Pavel Janata | finanční výbor

| Podklady:
Rozhodnutí LK_změna závazného ustanovení
Cena dřeva 1Q 2018 a pro porovnání 4Q 2017
Smlouva prodej dřeva 2017 a návrh smlouvy o prodeji dřeva 2018

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se po projednání, rozhodlo uzavřít smlouvu na prodej dřevní hmot pro rok 2018 s firmou Jiří Havrda, se
sídlem Bozkov 279, 512 13 Bozkov, IČ: 15601307, DIČ: CZ6512231242.
| Komentář předkladatele:
pro přehlednost a ucelenost uvádím:
Zastupitelé městyse Libštát 16. listopadu 2016, schválili usnesení č. Z 2016/044
ZML se po projednání, a na základě vyhodnocení aukčního prodeje dřevních hmot za posledních 7 měsíců,
rozhodlo uzavřít smlouvu na prodej dřevní hmot pro zbytek roku 2016 a pro rok 2017 s firmou Jiří Havrda, se
sídlem Bozkov 279, 512 13 Bozkov, IČ: 15601307, DIČ: CZ6512231242.
S ohledem na výše uvedené usnesení přijaté ZML a také na skutečnost naplnění LHP (stanovené množství
těžeb 6700 m3 b.k) si musíme říci další postup. Lesní taxační společnost s.r.o. Hradec Králové, ve spolupráci
s naším lesním hospodářem, vypracovala změnu LHP platnost od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, která byla spolu
s žádostí zaslána ke schválení na KÚ. Závěrečné šetření KÚ mělo proběhnout v Libštátě v úterý 16. 1. 2018,
s ohledem na špatné počasí však bylo KÚ odvoláno, řeší se náhradní termín. Navrhuji, aby o dalším prodeji
rozhodlo ZML, do té doby je však nutné prodat dřevo, které se muselo ještě vytěžit, tak aby neztratilo na
kvalitě. V příloze máme ceník pro 1Q 2018 odběratele dřeva v roce 2017 a dříve. 30 ledna 2018 nám bylo
doručeno kladné rozhodnutí, změna závazného ustanovení „maximální celková výše těžeb“ z původních 6
700 m3 na 10 200 m3, tj. navýšení o 3 500 m3, což vychází na každý rok cca 630 m3. Je tedy na nás jak se
rozhodneme o dalším prodeji do roku 2022 a s kým uzavřeme smlouvu na prodej dřeva.
| Diskuse: –––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11 | Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
| Vejnar
proti: 1 | Faistaver
zdržel se: 1 | Kříž
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/007.
| Čas 19,29
| Předkladatel

| 9 Rozpočet městyse Libštát
| Pavel Janata | finanční výbor

| Podklady:
Návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2018 | komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2018 |
rozpočet MŠ | MZŠ | JSDHO | rozpočet ML na rok 2017 | pozvánka na komisi pro stavební rozvoj městyse
Libštát (2017) a komentáře k rozpočtu pro přehled co vše se řešilo a co je nutné řešit aktuálně
| 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 2018 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání č. j.
ÚM Lib - 0157/18, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů. Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je
kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

17 484 873,60 Kč
25 140 321,60 Kč
7 655 448,00 Kč

| Komentář předkladatele:
a. rozpočet musí být před schválením vyvěšen na úřední desce 15 dní, splněno,
b. rozpočet je navržen jako schodkový,
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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Pavel Janata st.
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0209/18
c. navrhuji předložený návrh rozpočtu schválit | s tím že ho můžeme, 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,
e. modernizace učebny F-Ch | dotace ve výši 95 procent (950 000,-) nám bude vrácena do rozpočtu
f. dále můžeme v příjmech počítat s finančními prostředky za odkup trafostanice a vedení VN (Ptačák), ve
výši dle odborného posudku, který je v příloze tj. 332 200,- Kč
| Diskuse:
Starosta okomentoval jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Poté odpověděl na většinu doplňujících otázek
zastupitelů, ostatní otázky zodpoví dodatečně s pomocí podkladů. Josef Chuchlík upozornil na nedostatečný
objem rozpočtovaných prostředků pro mateřskou školu s ohledem na dlouhodobé podfinancování. Také
požádal o poskytnutí výkazů plán-skutečnost za minulá účetní období. Budou rozeslány zastupitelům
následující den.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
| Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2018/008.
| Čas 20,05
| Předkladatel

| 10 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| případné AZAI budou ZML sděleny na jednání, je dobré se seznámit se zápisy RML, kde jsou aktuální záležitosti
detailně popsány
01_ st 29.11 jsme obdrželi výzvu k jednání od právního zástupce p. J. Brože, týkající se havarijní klenby. V
podkladech máte žádost p. J. Brože z roku 2016, po které proběhlo mnoho a mnoho jednání a výzvu k
jednání od jeho právního zástupce | 31. 1. 2018 proběhlo jednání o smírném vyřešení rekonstrukce | zápis z
tohoto jednání je v příloze k tomuto bodu
02_informace z DPS_veřejnoprávní smlouva s městem Lomnice nad Popelkou (výpověď a poté vzetí zpět)
03_kiosek na koupališti_stávající nájemce podal písemnou výpověď z nájmu kiosku na koupališti. Co bude s naším
kioskem dále, je nutné projednat | navrhuji otevřít pouze v letních měsících, v době kdy bude provozuschopné
koupaliště
04_DSO KL_valná hromada DSO KL se bude konat 26. 3. 2018 v Košťálově | schvalování rozpočtu
| Čas 20,12

| 11 Diskuze | zastupitelé, občané

Josef Chuchlík se vrátil k tématům mateřské školy (havarijní stavy, venkovní prostory), historického hodinového
stroje (po opravě zpřístupnit zájemcům o prohlídku) a případného provozování kiosku (jen ve dnech ke koupání).
Josef Grafek, nájemník z DPS, seznámil ZML se svým pohledem na dění v DPS a na rozhodnutí RML o
neprodloužení své nájemní smlouvy.
Zdeněk Kousal
 poděkoval ZML za podporu sportu,
 pozval členy ZML na oslavy 70. výročí založení fotbalového klubu,
 upozornil na nesprávnou technologii zasypávání jam při opravách vodovodního řadu a pravděpodobně
zbytečný počet pracovníků,
 otázal se, zda v souvislosti se změnou projektu kanalizace budou probíhat nějaké besedy s projektantem.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Josef Chuchlík
ověřovatel
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Pavel Janata st.
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0209/18
| Čas 20,54
| 12 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2018/001
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2018.
Z 2018/002
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-4005079/VB3, název stavy SM, Libštát, Vyšehrad, 2. etapa – obnova TS, 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 2018/003
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 30. ledna
2018“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 14. 3. 2018 | vyřadit z majetku městyse předměty a
nedokončené investice podle „ soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2017“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2018/004
ZML po projednání souhlasí s přijmutím daru části pozemků pč. 1143/2 a 1144/3 v kú. Libštát a pověřuje
starostu jednáním v této záležitosti.
Z 2018/005
ZML po projednání souhlasí s rekolaudací plynovodní přípojky na pozemku pč. 2157 a 1144/3 na STL
plynovod. Veškeré náklady s tímto spojené bude hradit žadatel.
Z 2018/006
ZML se po projednání rozhodlo zamítnout žádost p. Bc. Jana Janaty o odprodej pozemku st. 170/2 s ohledem
na připravované pozemkové úpravy.
Z 2018/007
ZML se po projednání, rozhodlo uzavřít smlouvu na prodej dřevní hmot pro rok 2018 s firmou Jiří Havrda, se
sídlem Bozkov 279, 512 13 Bozkov, IČ: 15601307, DIČ: CZ6512231242.
Z 2018/008
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 2018 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání č. j.
ÚM Lib - 0157/18, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů. Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je
kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

17 484 873,60 Kč
25 140 321,60 Kč
7 655 448,00 Kč.

Josef Chuchlík
ověřovatel
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ověřovatel

Pavel Janata
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