Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 0189/19
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 1/2019
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,06

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 13. února 2019

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,06 – 20,55 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

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomna (omluvena)
nepřítomna (příchod 19,11)
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

| ZML je usnášeníschopné (přítomno 12 zastupitelů).
| Hosté: –
| Zapisovatel:

Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Martin Malík, MUDr. Vít Šlechta

| Návrh na složení návrhové komise:

Stanislav Mach, Mgr. Pavel Šimůnek

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 10 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kříž, Malík, Šimůnek J., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 2 Mach, Šimůnek P.
Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

| 1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Smlouva na prodej dřeva na rok 2019,
Změny stanov a smlouvy Mikroregion Pojizeří,
Schválení podání dotace z MMR_podpora obnovy sportovní infrastruktury_stará tělocvična,
Prodej části pozemku (1/16) pč. 1930 v obci a kú Mříčná,
Koupě pozemku pč. 174/14 (1 364 m2) u DPS Libštát,
Směna pozemku pč. 174/10 (o výměře cca 1649 m2) za pozemek pč. 848 a části pozemků pč. 849 a
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10.
11.
12.
13.

853 v obci a kú Libštát,
Informace o zadávací dokumentaci k podání nabídky: Libštát – Dopravní automobil
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

| Poznámky:
Navrhuji jednání ZML doplnit o níže uvedené body, které bych zařadil za bod č. 9
10. Informace o zadávací dokumentaci k podání nabídky: Libštát – Dopravní automobil
| Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
Vejnar
Program jednání byl schválen.

| Čas 19,09
| 1b Kontrola plnění usnesení
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:

–––

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 7/2018 | 12. prosince 2018
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.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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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.
| 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:
Stanislav Mach: dotaz na stav rozpracovanosti metodiky hodnocení – aktuálně probíhá analýza dostupných
metodik jiných obcí.
| 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 31. 1. 2019_ jsou v příloze k tomuto bodu.
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

20 833 466,30 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

210 671,25 Kč

Stavy účtů k 31. 12. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

14 376 560,33 Kč
5 287 425,16 Kč
588 016,11 Kč
82 544,91 Kč

Součet

20 334 546,51 Kč

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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Účet VHČ | restaurace a ubytovna

210 598,31 Kč

Stavy účtů k 31. 1. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

14 659 563,41 Kč
5 329 906,36 Kč
588 021,01 Kč
82 545,60 Kč

Součet

20 660 036,38 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
stav tržby | listopad
stav tržby | prosinec
stav tržby | leden

193 181,45 Kč
113 591,00 Kč
233 855,00 Kč
143 024,00 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 1. 2019_ 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 19,11
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 8/2018 ze dne 17. prosince 2018, č. 9/2018 ze dne 27. prosince 2018 a č. 1/2019 ze
dne 21. 1. 2019 | byl členům ZML umístěn do přílohy k tomuto bodu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 8 a 9/2018 a 1/2019.
| Komentář předkladatele:
Informuji zastupitelé, že na jednání RML č. 8 a 9/2018, byly projednány a schváleny rozpočtová opatření č. 6
a 7, které jsou v kompetenci rady městyse Libštát (usnesení ZML 2015/040)
| Diskuse:

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/1.
| Čas 19,12
| Předkladatel

| 4 Smlouva na prodej dřeva na rok 2019
| Pavel Janata

| Podklady:
Cena dřeva 1Q 2019 (čekáme na zaslání) a pro porovnání 4Q 2018
Smlouva prodej dřeva 2019
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se po projednání, rozhodlo uzavřít smlouvu na prodej dřevní hmot pro rok 2019 s firmou Jiří Havrda, se
sídlem Bozkov 279, 512 03 Bozkov, IČ: 15601307, DIČ: CZ6512231242.
| Komentář předkladatele:
Na základě dlouhodobé spolupráce s odběratelem dřeva s firmou Jiří Havrda, se sídlem Bozkov 279, Vám
předkládám návrh smlouvy o prodeji dřeva na rok 2019, včetně ceníku na 1Q 2019.
| Diskuse:
Ing Jan Šimůnek podal protinávrh usnesení, spočívající v uzavření navržené smlouvy, ale na dobu neurčitou.
| Hlasování o protinávrhu na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/2.
Čas 19,18
| Předkladatel

| 5 Změny stanov a smlouvy Mikroregion Pojizeří
| Pavel Janata

| Podklady:
Dodatek č. 1 Stanov Mikroregion Pojizeří
Zakládací smlouva MR Pojizeří - dodatek č. 2
MV CR stanovisko
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek Stanov
Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je Změna sídla svazku.
| Komentář předkladatele:
Mikroregion Pojizeří se rozhodlo změnit sídlo svazku z obce Benešov u Semil do Košťálova. Předsedou
svazku byl zvolen starosta Košťálova pan Milan Havlík. Z tohoto důvodu je nutné schválit Dodatek Smlouvy o
vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek Stanov Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je Změna sídla
svazku.
| Diskuse:

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/3.
| Čas 19,19
| Předkladatel

| 6 Schválení podání dotace z MMR_podpora obnovy sportovní infrastruktury_stará tělocvična.
| Pavel Janata

| Podklady:
Výzva k podávání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019_MMR
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní
infrastruktur, na opravu „Sportovní podlaha v tělocvičně školy-kompletní oprava vnitřních prostor“
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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v Masarykově základní škole Libštát.
| Komentář předkladatele:
Na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019_MMR jsme na jednání RML řešili
možnost podání dotace z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. V rámci této dotace
bychom požádali o opravu „Sportovní podlaha v tělocvičně školy - kompletní oprava vnitřních prostor“
| Diskuse:
Dotaz na možnost dotací na pozemní komunikace – pro dotace musí být zpracován pasport komunikací a ty
musí ležet na obecních pozemcích. Bude možné zpracovat po provedení pozemkových úprav.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/4.
| Čas 19,25
| Předkladatel

| 7 Prodej části pozemku (1/16) pč. 1930 v obci a kú Mříčná
| RML

| Podklady:
Informace o pozemku pč 1930 v obci a kú Mříčná
Zveřejněný záměr prodej části pozemku
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 9. ledna 2019 do 5. února 2019, podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., rozhodlo prodat část (1/16) pozemku pč. 1930 v obci a kú Mříčná, druh pozemku ostatní
plocha, z vlastnictví městyse Libštát, panu Pavlu Kichererovi, bytem Lojovická 405/9, Libuš, 142 00 Praha 4 a
paní Jaroslavě Kichererové, bytem Velké Kunratické 1302/20, Kunratice, 148 00 Praha 4. Kupní cena smluvní
5 100 Kč za 1/16 pozemku a pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu vypracováním a uzavřením
kupní smlouvy.
| Komentář předkladatele:
V rámci řešení pozůstalosti po paní KD jsme se stali vlastníky 1/16 pozemku pč. 1930 v obci a kú. Mříčná.
RML projednala možnost prodeje části tohoto pozemku a pověřila starostu zveřejněním záměru prodeje části
pozemku (1/16) pč. 1930 v obci a katastrálním území Mříčná (usnesení R 2018/059). Do termínu uvedeného
ve zveřejnění (31. 1. 2019) o pozemek projevil zájem pouze pan Kicherer Pavel a paní Kichererová Jaroslava.
Za část pozemku nabízejí částku ve výši 5 100,- Kč. Na tuto část pozemku bylo provedeno panem
Miroslavem Mikulem ocenění, ve kterém je uvedena částka 4 235,- Kč.
| Diskuse

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/5.
| Čas 19,27
| Předkladatel

| 8 Koupě pozemku pč. 174/14 (1 364 m2) u DPS Libštát
| RML

| Podklady:
Info o prodeji pozemků | geometrický plán rozdělení pozemků | územní plán lokality | snímek z km_ortofoto
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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ověřovatel

Pavel Janata
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plánek stavby komunikace k vodárně
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 174/14 (odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018
z pozemku pč 174/1) v obci a kú Libštát, druh pozemku: ostatní plocha, o celkové výměře cca 1 364 m2, od
pana Josefa Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310, a cenu 250 Kč/m2. ZML pověřuje starostu městyse Libštát
pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
| Komentář předkladatele:
V lokalitě u DPS dochází k prodeji stavebních pozemků. Je dobré se zamyslet nad tím, zdali bychom nezvážili
možnost koupit pozemek pč. 174/14, který navazuje na pozemek 174/4, který je v našem vlastnictví.
S ohledem na konání různých sportovních a kulturních akcí v prostoru hřiště u DPS a s hrozícím nedostatkem
parkovacích míst pro obyvatele a návštěvníky DPS je nutné zvážit, zdali bychom koupí pozemku (který je i
pěkně vysázen a opečováván stromy a keři) do budoucna nevyřešili to, co jsme doteď nemuseli řešit.
RML doporučuje, s ohledem na možné využití | ZML zvážit koupi pozemku pč. 174/14 (1 364 m2). Jedná se o
pozemek dle ÚP určený pro výstavbu rd). Přijaté usnesení R 2019/003.
| Diskuse
V živé diskusi zazněly argumenty pro koupi (krajinotvorný prvek, aktivum bez znehodnocování), tak proti ní
(vzhledem k navážce vysoká cena, sporný přínos koupě).
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 9 Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Malík, Šimůnek J., Šlechta
proti: 2 Šimůnek P., Vejnar
zdržel se: 2 Hloušek, Mach
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/6.
| Čas 19,49
| Předkladatel

| 9 Směna pozemku pč. 174/10 (o výměře cca 1649 m2) za pozemek pč. 848 a části pozemků pč.
849 a 853 v obci a kú Libštát
| RML

| Podklady:
Zveřejněný záměr směny pozemků
Další informace a podklady jsou v příloze k bodu 8_Koupě pozemku pč. 174/14
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 24. ledna 2019 do 13. února 2019, podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., rozhodlo směnit pozemek pč. 848 o výměře 1 853 m2, část pozemku pč. 849 o výměře
158 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018 z pozemku pč 849, který bude sloučen
s pozemkem pč. 848) a část pozemku 853/2 o výměře 741 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 63891/2018 z pozemku pč 853), vše ve vlastnictví městyse Libštát, za pozemek pč. 174/10 o výměře 1 655 m2
(odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018 z pozemku pč 174/1) ve vlastnictví pana Josefa
Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310. ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením
směnné smlouvy.
| Komentář předkladatele:
V lokalitě u DPS má být na pozemku pč. 174/1 realizována příjezdová komunikace k objektu vodárny. Tato
komunikace se má nacházet na pozemku jiného vlastníka, který s touto stavbou již dříve souhlasil. Vlastník
pozemku se rozhodl část pozemku pč. 174/1 geometrický rozdělit a nabídnout k prodeji 4 stavební pozemky.
Již při tomto geometrickém rozdělení jsem vstoupil s vlastníkem do jednání, abychom do plánovaného
geometrického oddělení začlenili i plochu pro výstavbu příjezdové komunikace. Geometricky oddělená plocha
z pozemku pč. 174/1, určená pro příjezdovou komunikaci je označena pč. 174/10 a má výměru cca 1 655 m2.
Tuto část pozemku je vlastník pozemku 174/1 ochotný směnit za pozemek pč. 848 a části pozemků pč. 849 a
853 v obci a kú Libštát, které vlastní městys Libštát.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0189/19
RML přijala usnesení R 2019/002
RML po projednání pověřuje (po vypracování finálního geometrického plánu) starostu zveřejněním záměru
směny pozemku pč. 174/10 (o výměře cca 1 649 m2) za pozemek pč. 848 a části pozemků pč. 849 a 853 v
obci a kú Libštát.
| Diskuse RML
Byla vedena široká diskuze nad směnou pozemku pč. 174/10, určeného pro komunikaci k vrtu, za pozemek
pč. 848 a části pozemků pč. 849 a 853. Směnované pozemky mají přibližně o cca 1 000 m2 více (čeká se na
finální geometrický plán) oproti pozemku pč. 174/10. Je nutné však podotknout že pozemek pč. 174/10 se
nachází v ploše vymezené ÚP pro výstavbu rodinných domečku BV2/10. Kdežto směňované pozemky
v ploše OT 37 (tělovýchovná a sportovní zařízení). Také bylo diskutováno nutné odvodnění pozemku
pč. 174/10, ze kterého bude na plánovanou komunikaci téct povrchová voda.
| Diskuse
Opět živá diskuse, týkající se nevhodnosti směny před ukončením pozemkových úprav versus výhodnosti
směny pro městys, přiměřenosti ceny za pozemek určený pro pozemní komunikaci atd.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 8 Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Šimůnek J., Šlechta
proti: 0 –––
zdržel se: 5 Hloušek, Mach, Malík, Šimůnek P., Vejnar
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/7.
| Čas 20,13
| Předkladatel

| 10 Informace o zadávací dokumentaci k podání nabídky: Libštát – Dopravní automobil
| Pavel Janata, RML

| Podklady:
Registrace akce – 014D2421009258
Zadávací dokumentace
MV ČR Schválené technické podmínky pro tento automobil
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje jmenování hodnotící komise, která bude zároveň i komisí pro otvírání obálek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „014D241009258 Libštát – Dopravní automobil“, ve složení Pavel Janata,
Ing. Vítězslav Kříž a David Farský. Náhradníci Ing. Jan Šimůnek, Miroslav Hloušek a Pavel Vejnar.
| Komentář předkladatele:
V příloze k tomuto bodu Vám předkládám k seznámení dokument „Registrace akce – 014D241009258 Libštát
- Dopravní automobil“, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Jedná se o nákup dopravního automobilu pro
JSDH Libštát, na který je schválena dotace ve výši 450 tis. Kč.
Pro uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace musí být provedeno výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu. Po sepsání smlouvy s dodavatelem dopravního automobilu a dodání dalších potřebných dokumentů
bude uzavřena dotační smlouva s následným vyplacením finanční dotace.
Dále jsou v podkladech Ministerstvem vnitra ČR schválené Technické podmínky pro tento automobil a návrh
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, včetně příloh.
Termín dodání cenové nabídky do 27. (20) 3. 2019, hlavní kritérium nejnižší cenová nabídka, termín dodání
dopravního automobilu do 30. 6. 2019 (90 dní od podpisu smlouvy). Výzvy budou zaslány doporučeně poštou
na doručenku min. 3 firmám k oslovení na podání nabídky.
Na březnovém jednání ZML, by se pak schválilo uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Poznámka:
Při získání dotace na DA z MV ČR, bývá pravidlem, že LK k této dotaci přidá 300 tis. Kč v rámci dotace
požární ochrana - dotace jednotkám (dotace je určena obcím, které mají zároveň potvrzeno přidělení státní
dotace od MV – GŘ HZS ČR na rok 2019 na nákup nového dopravního automobilu pro potřeby zřizované
jednotky požární ochrany).
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel

Strana 8/ 10

MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0189/19
| Diskuse

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta,
Vejnar
proti: 0
zdržel se: 1 Janata st.
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2019/8.
| Čas 20,20
| Předkladatel

| 11 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| případné AZAI budou ZML sděleny na jednání
1_Březnové jednání ZML, na kterém budeme schvalovat rozpočet je naplánováno na 27. (20) března 2019. Na tomto
jednání je schválit plán činnosti FV a KV, prosím předsedy těchto výborů o přípravu plánu činnosti FV a KV
2_Kovozávody
3_Změna územního plánu Libštát
Zpráva o uplatňování územního plánu je vyvěšena na úřední desce od 21 1. 2019 do 25. 2. 2019. Na základě
tohoto projednání, bude zpráva upravena a následně předložena zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo
rovněž rozhodne, zda na základě zprávy zahájí pořizování změny územního plánu.
4_Vrt v Hliňáku, kanalizace, čp. 31 demolice_info na jednání
| Čas 20,55

| 12 Diskuze | zastupitelé, občané

| Čas 20,55

| 13 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2019/1
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 8 a 9/2018 a 1/2019.
Z 2019/2
ZML se po projednání, rozhodlo uzavřít smlouvu na prodej dřevní hmot na dobu neurčitou s firmou Jiří
Havrda, se sídlem Bozkov 279, 512 03 Bozkov, IČ: 15601307, DIČ: CZ6512231242.
Z 2019/3
ZML po projednání, schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek Stanov
Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je Změna sídla svazku.
Z 2019/4
ZML po projednání, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní
infrastruktur, na opravu „Sportovní podlaha v tělocvičně školy-kompletní oprava vnitřních prostor“
v Masarykově základní škola Libštát.
Z 2019/5
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 9. ledna 2019 do 5. února 2019, podle § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., rozhodlo prodat část (1/16) pozemku pč. 1930 v obci a kú Mříčná, druh pozemku ostatní
plocha, z vlastnictví městyse Libštát, panu Pavlu Kichererovi, bytem Lojovická 405/9, Libuš, 142 00 Praha 4 a
paní Jaroslavě Kichererové, bytem Velké Kunratické 1302/20, Kunratice, 148 00 Praha 4. Kupní cena smluvní
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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MUDr. Vít Šlechta
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0189/19
5 100 Kč za 1/16 pozemku a pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu vypracováním a uzavřením
kupní smlouvy.
Z 2019/6
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 174/14 (odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018
z pozemku pč 174/1) v obci a kú Libštát, druh pozemku: ostatní plocha, o celkové výměře cca 1 364 m2, od
pana Josefa Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310, a cenu 250 Kč/m2. ZML pověřuje starostu městyse Libštát
pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
Z 2019/7
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 24. ledna 2019 do 13. února 2019, podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., rozhodlo směnit pozemek pč. 848 o výměře 1 853 m2, část pozemku pč. 849 o výměře
158 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018 z pozemku pč 849, který bude sloučen
s pozemkem pč. 848) a část pozemku 853/2 o výměře 741 m2 (odděleného geometrickým plánem č. 63891/2018 z pozemku pč 853), vše ve vlastnictví městyse Libštát, za pozemek pč. 174/10 o výměře 1 655 m2
(odděleného geometrickým plánem č. 638-91/2018 z pozemku pč 174/1) ve vlastnictví pana Josefa
Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310. ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením
směnné smlouvy.
Z 2019/8
ZML po projednání schvaluje jmenování hodnotící komise, která bude zároveň i komisí pro otvírání obálek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „014D241009258 Libštát – Dopravní automobil“, ve složení Pavel Janata,
Ing. Vítězslav Kříž a David Farský. Náhradníci Ing. Jan Šimůnek, Miroslav Hloušek a Pavel Vejnar.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

MUDr. Martin Malík
ověřovatel
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