Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 1249/18
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 7/2018
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 12. prosince 2018

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 20,45 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti ZML

Faistaver Zdeněk
Farský David
Hloušek Miroslav
Janata Pavel
Janata Pavel st.
Janatová Irena
Kobrlová Věra
Kříž Vítězslav, Ing.
Mach Stanislav
Malík Martin, MUDr.
Maťátko Jiří, Ing.
Šimůnek Jan, Ing.
Šimůnek Pavel, Mgr.
Šlechta Vít, MUDr.
Vejnar Pavel

zastupitel
zastupitel
radní
starosta
zastupitel
zastupitelka
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
místostarosta
radní
radní
zastupitel

nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
přítomen
nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

| ZML je usnášeníschopné (přítomno 13 zastupitelů).
| Hosté: –
| Zapisovatel:

Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Hloušek, Mgr. Pavel Šimůnek

| Návrh na složení návrhové komise:

Věra Kobrlová, Ing. Vítězslav Kříž

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Mach, Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 2 Kobrlová, Kříž
Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06
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 zřízení věcného břemene č. IV-12-4016136/VB/02,
Dodatek smlouvy | SKS s.r.o.,
Sociální automobil (reklama 5 000,- Kč) pro FOKUS Semily, z.s,
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 5 na rok 2018,
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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 (+420) 481 689 300
IČ: 00275891

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
9.
10.
11.
12.

Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

| Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0

Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
Program jednání byl schválen.

| Čas
| 1b Kontrola plnění usnesení
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:

–––

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 5/2018 | 3. října 2018
Z 2018/026
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 6/2018.
Z 2018/027
ZML po projednání rozhoduje na základě obdržených stanovisek pořizovatele k návrhům na pořízení změny
Územního plánu Libštát následovně:












zapracovat návrh č.1 navrhovatele MUDr. Jakuba Heřmánka
zapracovat návrh č.2 navrhovatele Městys Libštát
nezapracovat návrh č.3 navrhovatele Michaely Janatové
zapracovat návrh č.4 navrhovatele DS Agro Libštát
zapracovat návrh č.5 navrhovatele Milouše Kobrle
nezapracovat návrh č.6 navrhovatele Václava Uzla
nezapracovat návrh č.7 navrhovatele Jaroslava Devátého
zapracovat návrh č.8 navrhovatele Josefa Fejfara
nezapracovat návrh č.9 navrhovatele Pavla Malkovského
zapracovat návrh č.10 navrhovatele Martina Malíka
zapracovat návrh č.11 navrhovatele Václava Uzla

do následující změny Územního plánu Libštát.
Z 2018/028
ZML po projednání, souhlasí se stavbou dopravní a technické infrastruktury pro novostavbu rodinného domu,
umístěnou na pozemku pč. 781/4 v kú Libštát, v lokalitě ZD88, která je dle územního plánu pro tento typ
stavby vedená v podmínečně přípustných využití.
Z 2018/029
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 4 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Schodek rozpočtu je ve výši

266 549,40 Kč
397 994,40 Kč
131 445,00 Kč

Z 2018/030
ZML po projednání, schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016745/VB/3, akce „SM-Libštát parc. č. 3102-kabel NN“
(přečerpávačka kanalizace u fotbalového hřiště), 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 2018/031
ZML po projednání, schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění
stavby, číslo: IV-12-4016748/VB/1, SM-Libštát parc. č. 219/1-kabel NN (přečerpávačka kanalizace u kina),
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: O0275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2018/032
ZML po projednání, schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016714/VB/2, akce „SM-Libštát ppč. 1143_2 TB Partners-kNN“
(přípojka k rd_srub_Radčana), 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 2018/033
ZML po projednání, ukládá starostovi, aby písemně upozornil vlastníky objektu čp. 41 pana Opočenského a
paní Opočenskou a dále jejich nájemníka – podnikatele, aby upustili od ukládání odpadů na náměstí mimo
vyhrazená místa. V opačném případě podá městys podnět ke správnímu řízení za účelem nápravy
nevyhovujícího stavu.
Z 2018/034
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na poskytování
pečovatelské služby, mezi těmito smluvními stranami: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512
51 Lomnice nad Popelkou a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
| Komentář předkladatele: tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2018/024 RML řeší
Z 2018/024
ZML po projednání pověřuje radu městyse Libštát vypracováním a schválením metodiky (směrnicí)
hodnocení ředitele (k) Masarykovy základní školy Libštát a Mateřské školy Libštát. Podle této metodiky
(směrnice) bude Rada hodnotit po každém školním pololetí (tedy 2× za rok) manažerské zvládnutí celého
procesu řízení škol v daném školním roce (pololetí). Výsledek tohoto hodnocení bude předkládat na vědomí
zastupitelstvu ML.
| Diskuse

–––

| Čas 19,07
| 2 Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace
| Předkladatel | Pavel Janata | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL
Podklady:

Výpisy účtů DSO KL k 30. 11. 2018_ jsou v příloze k tomuto bodu.

Stavy účtů k 31. 7. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

14 750 803,49 Kč
4 947 048,36 Kč
587 991,61 Kč
64 571,20 Kč

Součet

20 350 414,66 Kč

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | červenec

268 878,71 Kč
240 611,- Kč

Stavy účtů k 31. 8. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

14 978 745,53 Kč
4 988 212,56 Kč
587 996,51 Kč
64 571,74 Kč

Součet

20 619 526,34 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | srpen

253 309,06 Kč
242 423,- Kč

Stavy účtů k 30. 11. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

15 024 190,17 Kč
5 156 691,56 Kč
588 011,21 Kč
64 573,36 Kč

Součet
Součet (říjen)

20 833 466,30 Kč
20 214 285,26 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | září
Stav tržby | říjen
Stav tržby | listopad

210 671,25 Kč
160 309,- Kč
140 609,- Kč
113 591,- Kč

Výpisy účtů DSO KL k 30. 11. 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 19,08
| 3 Zpráva o činnosti RML
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
Zápis z jednání RML č. 7/2018 | byl členům ZML umístěn do přílohy k tomuto bodu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7/2018.
| Komentář předkladatele:

–––

| Diskuse:
Zastupitelka Irena Janatová žádala podrobnější informace o diskusi při jednání RML č. 7/2018, bod 9. Byly jí
poskytnuty starostou.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
zdržel se: 0

Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/051.

| Čas 19,16
| 4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016136/VB/02
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016136/VB/02
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016136/VB/02,
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:
V podkladech k tomuto bodu máte přiložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. č. IV12-4016136/VB/02 a to na základě ujednání ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-4016136/VB/3,
akce „SM-Libštát, parc. č. 1063/3, Martin Mach-kNN ze dne 2. 1. 2018 (schváleno usnesením Z 2017/027 ze
dne 20. prosince 2017)
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/052.
| Čas 19,17
| 5 Dodatky smlouvy | SKS s.r.o.
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
1_Průvodní dopis SKS s.r.o. (současná ekonomická realita související se sběrem a svozem odpadů, hlavně
pak s odbytem využitelných složek komunálního odpadu.
2_Příloha dodatku smlouvy č. 1. na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu a příloha
dodatku č. 3. smlouvy na zajištění sběru, svozu využitelných složek komunálního odpadu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje přílohu dodatku smlouvy č. 1. na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu a příloha a přílohu dodatku č. 3. smlouvy na zajištění sběru, svozu využitelných složek
komunálního odpadu, mezi těmito smluvními stranami: Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova
4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje
starostu podpisem těchto dodatků.
| Komentář předkladatele:
vše patrné k tomuto bodu je uvedeno v průvodním dopisu od ředitele SKS s.r.o., ve kterém je uvedena
současná ekonomická realita související se sběrem a svozem odpadů, hlavně pak s odbytem využitelných
složek komunálního odpadu.
| Diskuse
Diskutovány možnosti plnění nových povinností obcí při sběru a třídění odpadu, podpora kompostování
bioodpadu, možnost namátkové kontroly obsahu odpadových nádob (třídění) atd.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek P.,
Šlechta, Vejnar
proti: 1 Šimůnek J.
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/053.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
| Čas 19,34
| 6 Sociální automobil (reklama 5 000,- Kč) pro FOKUS Semily, z.s.
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
Info o FOKUS Semily, z.s. | info o projektu sociální automobil | vyčleněná plocha na reklamu na OA v částce
5 000 Kč
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 5 000 Kč na umístění reklamy městyse
Libštát na sociální automobil, který je určená pro FOKUS Semily, z. s., prostřednictvím firmy KOMPAKT
spol. s r. o.
| Komentář předkladatele:
Pokud se rozhodneme podpořit pořízení automobilu (formou reklamy), tak budeme muset navýšit rozpočet
v kapitole určené pro tzv. víceúčelové dotace o tuto částku., kterou poté začleníme do rozpočtového opatření
č. 5 rozpočtu městyse Libštát na rok 2018. FOKUSU Semily každý rok v rámci víceúčelových dotací dáváme
částku ve výši 2 000,- Kč (žádají 10 000,- Kč)
| Diskuse
Diskutována vhodnost další podpory (FOKUS Semily již byl městysem Libštát podpořen finančním
příspěvkem), navíc přes neznámého prostředníka za neznámých podmínek následného poskytnutí a užívání
automobilu.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 2 Maťátko, Šlechta
proti: 6 Janatová, Kříž, Mach, Šimůnek J., Šimůnek P., Vejnar
zdržel se: 5 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová
Návrh předkladatele na usnesení nebyl přijat.
| Čas 19,44
| 7 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 5 na rok 2018
| Předkladatel | Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou
| Podklady:

Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 5

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 5 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
1 707 436,00 Kč
Výdaje se zvýší o
683 505,00 Kč
Přebytek rozpočtu je ve výši
1 023 931,00 Kč
| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji a možnými novými akcemi navrhuji ZML projednat a schválit
rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu městyse Libštát na rok 2018.
Příjmy jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
Výdaje jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
| Diskuse

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/054.
| Čas 19,45
| 8 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
| Předkladatel | Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
| Podklady:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na
rok 2019, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 podle přílohy č.j. ÚM
Lib 1178/18.
| Komentář předkladatele:
Rozpočtové provizorium je opatření k zajištění hospodaření obce v souladu s rozpočtovými pravidly. Toto
opatření umožňuje zajistit finanční krytí běžného chodu obce a jí zřízených organizací. Nelze v tomto období
finančně krýt nové investice a akce nad rámec běžného chodu. Tento krok se činí každoročně k umožnění
chodu obce.
| Diskuse

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/055.
| Čas 19,47
| 9 Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR
| Předkladatel | Pavel Janata | RML | ve spolupráci s paní H. Matouškovou a paní I. Janatovou
| Podklady:

–––

| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání pověřuje Mgr. Pavla Šimůnka oddáváním v matričním obvodu Libštát s tím, že při
občanských obřadech uzavírání manželství může využívat odznak se státním znakem České republiky.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání schvaluje vyplácení příspěvků na zakoupení oděvu (ošatné) oddávajícím zastupitelům,
matrikářkám a ceremoniářkám, kteří zajišťují občanské obřady v paušální výši 3 000 Kč/os/rok. Příspěvek
bude poskytován za účast na těchto obřadech vždy na konci kalendářního roku s platností od 12. 12. 2018
| Komentář předkladatele:
Bylo by vhodné zabezpečit, kromě starosty a místostarosty, i další oddávající pro občanský obřad uzavírání
manželství. Podle ustanovení § 11a odst. 1a) zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o matrikách“), umožňuje učinit
prohlášení o uzavření manželství i před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva
obce. Pověřený člen obecního zastupitelstva musí mít pověření zastupitelstva obce, že při oddávání může
užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky, neboť podle § 108 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) má starosta právo užívat při
významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Podle odst. 2 § 108 zákona o obcích
může zastupitelstvo obce stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat i jiný člen zastupitelstva
městyse.
| Diskuse

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 12 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek J., Šlechta,
Vejnar
proti: 0
zdržel se: 1 Šimůnek P.
Návrh předkladatele na usnesení #1 byl přijat pod číslem Z 2018/056.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2

Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Maťátko, Šimůnek J., Šlechta,
Vejnar
Mach, Šimůnek P.
Návrh předkladatele na usnesení #2 byl přijat pod číslem Z 2018/057.

| Čas 20,00
| 10 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Předkladatel | Pavel Janata
1_zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Libštát, provedená odborem kontroly Krajského úřadu
Libereckého kraje dne 7. 11. 2018 se závěrem: „byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného
charakteru“. Konkrétně nebylo dodrženo zveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele (zakázka na
komunikaci na Vyšehradě) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po
kontrole ihned napraveno a dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele. | P ři kontrole nebyl předložen
žádný zápis z KV (bude předloženo při závěrečné kontrole)
2_nové povinnosti v oblasti nakládání s odpady | od 1. 4. 2019 | každá obec povinna zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu
3_čt 13. 12. 2018 | ping pong Roškopov | 16 hod
4_po 17. 12. 2018 | RML 19 hod | radnice
5_Informace z FÚ | v první polovině roku 2019 půjde do dražby areál Kovozávodů, na který má obec předkupní
právo
6_písemná rezignace člena KV | nutné zrušit přijaté usnesení Z 2018/046 | z řad zastupitelů navrhneme dalšího
člena KV a přijmeme nové usnesení.
Z 2018/046 | přijaté usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstvo městyse Libštát volí pro volební období 2018 - 2022 členy kontrolního výboru pana Ing. Jiřího
Maťátka, bytem Libštát 240 a paní Věru Kobrlovou, bytem Libštát 296.
| Návrh předkladatele na usnesení #1:
Zastupitelstvo městyse Libštát bere na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Maťátka a volí
pro volební období 2018 - 2022 členy kontrolního výboru pana Stanislava Macha, bytem Libštát 295 a paní
Věru Kobrlovou, bytem Libštát 296.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 12 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Maťátko, Šimůnek J., Šimůnek P.,
Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 1 Mach
Návrh předkladatele na usnesení #1 byl přijat pod číslem Z 2018/058.
6_Projekt studie rekonstrukce venkovního koupaliště | v rozpočtu finance máme | zahájeno | Ing. Michal Strnad,
Chuchelna
| Návrh předkladatele na usnesení #2:
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání schvaluje cenovou nabídku Ing. Strnada na studii proveditelnosti
rekonstrukce koupaliště a pověřuje starostu jejím zadáním a podpisem příslušné smlouvy.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 9 Farský, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 4 Hloušek, Janatová, Šimůnek J., Šimůnek P.
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení #2 byl přijat pod číslem Z 2018/059.
7_26. prosince 2018 | městys pořádá v KD zábava | hraj TAMPELBAND | prosba o pomoc při zajištění pořadatelství
atd.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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Mgr. Pavel Šimůnek
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib ???
8_Příprava nových webových stránek ml |
| Čas 20,35

| 11 Diskuze | zastupitelé, občané

Stav silnice na Svojek, prodej bývalých Kovozávodů, odpadová vyhláška a ceny za odpady.
| Čas 20,45

| 12 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2018/051
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7/2018.
Z 2018/052
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016136/VB/02,
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 2018/053
ZML po projednání, schvaluje přílohu dodatku smlouvy č. 1. na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu a příloha a přílohu dodatku č. 3. smlouvy na zajištění sběru, svozu využitelných složek
komunálního odpadu, mezi těmito smluvními stranami: Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova
4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje
starostu podpisem těchto dodatků.
Z 2018/054
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 5 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
1 707 436,00 Kč
Výdaje se zvýší o
683 505,00 Kč
Přebytek rozpočtu je ve výši
1 023 931,00 Kč
Z 2018/055
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na
rok 2019, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 podle přílohy č.j. ÚM
Lib 1178/18.
Z 2018/056
ZML po projednání pověřuje Mgr. Pavla Šimůnka oddáváním v matričním obvodu Libštát s tím, že při
občanských obřadech uzavírání manželství může využívat odznak se státním znakem České republiky.
Z 2018/057
ZML po projednání schvaluje vyplácení příspěvků na zakoupení oděvu (ošatné) oddávajícím zastupitelům,
matrikářkám a ceremoniářkám, kteří zajišťují občanské obřady v paušální výši 3 000 Kč/os/rok. Příspěvek
bude poskytován za účast na těchto obřadech vždy na konci kalendářního roku s platností od 12. 12. 2018.
Z 2018/058
Zastupitelstvo městyse Libštát bere na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Maťátka a volí
pro volební období 2018 - 2022 členy kontrolního výboru pana Stanislava Macha, bytem Libštát 295 a paní
Věru Kobrlovou, bytem Libštát 296.
Z 2018/059
Zastupitelstvo městyse Libštát po projednání schvaluje cenovou nabídku Ing. Strnada na studii proveditelnosti
rekonstrukce koupaliště a pověřuje starostu jejím zadáním a podpisem příslušné smlouvy.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Miroslav Hloušek
ověřovatel
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ověřovatel

Pavel Janata
starosta

