Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 0415/19
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 3/2019
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 10. dubna 2019

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 20,27 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
přítomna
přítomna
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

| ZML je usnášeníschopné (přítomno 14 zastupitelů).
| Hosté: –––
| Zapisovatel:

Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu:

David Farský, Pavel Janata st.

| Návrh na složení návrhové komise:

Ing. Vítězslav Kříž, MUDr. Vít Šlechta

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

| 1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace,
Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem DA pro JSDH Libštát,
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 1 na rok 2019,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.
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| Diskuse:

–––

| Hlasování o programu jednání:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Program jednání byl schválen.
| Čas 19,06

| 1b Kontrola plnění usnesení

| Předkladatel

Pavel Janata

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 2/2019 | 27. března 2019
Z 2019/9
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 2/2019.
Z 2019/10
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemků pč. 613/2 (orná půda o výměře 219 m2) pč. 2344/1 (orná půda
o výměře 66 m2) a 2344/6 (orná půda p výměře 104 m2) v obci a kú Libštát, od firmy ZENERGO Moravia,
s.r.o., se sídlem Šardice 788, 696 13 Šardice, IČ: 01619209, za celkovou kupní cenu ve výši 31 120 Kč
(slovy: třicet jedna tisíc sto dvacet korun českých).
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
Z 2019/11
ZML po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru (volební období 2018-2022). ZML
ukládá předsedovi kontrolního a finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude
obsahovat zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedové výborů předkládají
k projednání ZML.
Z 2019/12
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna
2019“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 27. 3. 2019 | vyřadit z majetku městyse předměty a
nedokončené investice podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2018“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2019/13
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
z Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova, dotační titul DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti. Termín podání do 17. 4. 2019. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních prostředků v
rozpočtu městyse Libštát 2019 na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním strategickým
rozvojem Městyse Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát.
Z 2019/14
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 2019 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání
čj. ÚM Lib – 0263/19, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
19 416 155,49 Kč
Výdaje ve výši
26 350 501,00 Kč
Financování
6 934 345,51 Kč.
Z 2019/15
ZML se po projednání, v návaznosti na přijaté usnesení Z 14/13 ze dne 6. srpna 2014 Z 14/33 a s ohledem na
provedenou změnu umístění stavby a změnu stavby před dokončením „Košťálov a Libštát – kanalizace a
ČOV 3. etapa“, zavazuje vybudovat kanalizační přípojku k rd čp. 62 v Libštátě dl. 53,7m, dle vypracované
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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projektové dokumentace fi PROVOD, na náklady městyse Libštát. Přípojka bude realizována současně se
stavbou Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV 3. etapa, jakožto kompenzace za uložení kanalizační stoky na
pozemku pč. 327/1 v kú Libštát..
| Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2018/024 řeší RML a usnesení
Z 2019/5, 6, 7, 10 a 13 řeší starosta
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 19,08
| 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:
Výpisy účtů DSO KL k 31. 3. 2019_ jsou v příloze k tomuto bodu.
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

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

210 598,31 Kč

Stavy účtů k 28. 2. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

15 391 897,87 Kč
5 372 398,36 Kč
588 025,91 Kč
82 546,29 Kč

Součet

21 434 868,43 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

113 412,83 Kč

Stavy účtů k 31. 3. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

16 303 268,46 Kč
5 414 855,96 Kč
588 030,81 Kč
82 546,98 Kč

Součet

22 388 702,21 Kč

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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(každým dnem se nám vrátí na účet dotace částka ve výši 911 743,49 Kč, na již zrealizovanou modernizaci učebny
F-Ch v MZŠ).
Účet VHČ | restaurace a ubytovna

140 476,06 Kč

stav tržby | listopad
stav tržby | prosinec
stav tržby | leden
stav tržby | únor
stav tržby | březen

113 591 Kč
233 855 Kč
143 024 Kč
211 102 Kč
129 651 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 3. 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 19,08
| Předkladatel

| 3 Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem DA pro JSDH Libštát
| Pavel Janata

| Podklady:

Hodnotící zpráva komise pro otevírání obálek

| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení s názvem „014D241009258 Libštát - Dopravní automobil“ a
pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, kterým je společnost Auto Vinkler, s. r. o.,
Lannova č. 2061/8, 110 00 Praha 1, IČO: 28083831.
Pokud se neuzavře smlouva s firmou, která byla první v pořadí, pověřuje ZML starostu uzavřením smlouvy
s druhou firmou v pořadí.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání, schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2019 na vlastní
podíl žadatele na pořízení DA pro JSDHO Libštát.
| Komentář předkladatele:
V únoru bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Libštát. Nabídku na
dodávku dopravního automobilu podali 3 uchazeči: společnost Auto Trutnov s.r.o. s nabídkovou cenou 867
041,- Kč (bez DPH) , společnost Mototrade VM s.r.o. s nabídkovou cenou 893 625,- Kč (bez DPH) a
společnost Auto Vinkler s.r.o. s nabídkovou cenou 782 325,06 Kč (bez DPH). Protože byla jako hodnotící
kritérium stanovena nabídková cena, a společnost Auto Vinkler s.r.o. splnila požadavky zadavatele a nabídla
nejnižší nabídkovou cenu, navrhuje hodnotící komise, aby se společnost Auto Vinkler s.r.o. stala vybraným
dodavatelem a byla jí odeslána výzva k předložení dokladů dle zákona.
| Diskuse:
Týkala se především možnosti a podmínek využití auta i mimo oblast požární ochrany, např. pro školní akce
apod.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2019/16.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2019/17.
| Čas 19,17
| 4 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 1 na rok 2019
| Předkladatel | Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou
| Podklady:

Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
1 310 933,49 Kč
Výdaje se zvýší o
1 310 933,49 Kč
Přebytek/schodek
0,00 Kč
| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji a možným nákupem štípacího procesoru REGON R2 navrhuji ZML
projednat a schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu městyse Libštát na rok 2019.
Příjmy jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
Výdaje jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
Možný nákup štípacího procesoru REGON R2 (cena 219 394,00 Kč bez DPH) na který je do konce dubna
akční zaváděcí cena. Na tento stroj jsme se byli osobně podívat v pátek 26. března 2019 v Ústí u Staré Paky,
kde nám byl kompletně představen a byla provedena ukázka. Na této předváděcí akci jsme se byli podívat
s panem Karlem Jiříčkem, Jaroslavem Fejfarem a Vladimírem (se synem) a Pavlem Janatovými. Při
zakoupení můžeme uplatnit odpočet DPH. Je potřeba být připraven až kůrovec více zaútočí. Věřím že vše
prodiskutujeme a pak rozhodneme pro případný nákup, nebo nikoli.
| Diskuse
Týkala se potřebnosti nákupu štípacího stroje, návratnosti investice, možnosti zapůjčení atd. Rozpočtová
změna nákup nezahrnuje.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem Z 2019/18.
| Čas 19,45
| 5 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Předkladatel | Pavel Janata
Kanalizace:
stavět se začne podle původního stavebního povolení,
dojde ke zpětvzetí žádosti o prodloužení.
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Soudní spor s panem Brožem:
ve věci je nařízeno místní šetření.
Prodej areálu bývalých Kovozávodů:
odhadní cena 2,9 mil. Kč,
dražba začne na 2/3 odhadní ceny,
zvážit uplatnění předkupního práva.
| Čas 20,03

| 6 Diskuze | zastupitelé, občané

V souvislosti s uzavírkou silnice II. třídy na Bělou úvaha o potřebnosti stanovit a udržovat paralelní cesty.
Upozornění na články v novinách o úspěšném třídění odpadů v Libštátě.
Odběr bioodpadu v Lomnici nově zajištěn celoročně.
Žádost o umístění kontejneru na kovový odpad v okolí náměstí.
| Čas 20,27

| 7 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2019/16
ZML vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení s názvem „014D241009258 Libštát - Dopravní automobil“ a
pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, kterým je společnost Auto Vinkler, s. r. o.,
Lannova č. 2061/8, 110 00 Praha 1, IČO: 28083831.
Pokud se neuzavře smlouva s firmou, která byla první v pořadí, pověřuje ZML starostu uzavřením smlouvy
s druhou firmou v pořadí.
Z 2019/17
ZML po projednání, schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2019 na vlastní
podíl žadatele na pořízení DA pro JSDHO Libštát.
Z 2019/18
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
1 310 933,49 Kč
Výdaje se zvýší o
1 310 933,49 Kč
Přebytek/schodek
0,00 Kč.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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