Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 1034/19
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 6/2019
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,05

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 2. října 2019

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 19,52 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti ZML

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

| ZML je usnášeníschopné.
| Hosté

|-

| Zapisovatel

| Šimůnek Pavel, Mgr.

| Ověřovatelé zápisu

| Malík Martin, MUDr., Farský David

| Návrh na složení návrhové komise:

| Kříž Vítězslav, Ing., Kobrlová Věra

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06
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,
ČEZ Distribuce, a.s. | smlouvy,
Kanalizace | aktuální informace,
Koupaliště,
Koupě pozemku pč 174/15 v obci a kú Libštát,
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 4 na rok 2019,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
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info@libstat.eu
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10. Diskuse | zastupitelé,
11. Závěr.
pořad jednání schvaluje ZML a může být dle jednacího řádu ZML bodu č. 15 kdykoliv doplněn, zkrácen, či
jinak pozměněn
| poznámky
navrhuji doplnit tento bod, který by byl zařazen za bod č. 6
Koupě pozemku pč 174/15 v obci a kú Libštát
| Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 19,07
| Předkladatel

| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
|–
|–
| Program jednání byl schválen

| 1b Kontrola plnění usnesení
| Pavel Janata

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 4/2019 | 2 června 2019
Z 2019/019
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 3 a 4/2019.
Z 2019/020
ZML po projednání schvaluje koupi nemovitých věcí, které jsou zapsané u katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, katastrální pracoviště Semily, katastrální území Libštát, na listu vlastnictví 433: st. 261/1, st. 261/3, st.
261/5, st. 261/6, st. 351, st. 403 a pč. 105/1, pč 105/2, pč 110/3, pč. 110/5, pč 110/7, pč 110/8, pč 111/2, pč
112/1, pč 112/2, pč 112/3, pč. 134/6 a pč 2159/1, formou dražby.
Z 2019/021
ZML po projednání schvaluje účast městyse Libštát v dražbě týkající se nemovitých věcí, které jsou zapsané
u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily, katastrální území Libštát, na listu
vlastnictví 433: st. 261/1, st. 261/3, st. 261/5, st. 261/6, st. 351, st. 403 a pč. 105/1, pč 105/2, pč 110/3, pč.
110/5, pč 110/7, pč 110/8, pč 111/2, pč 112/1, pč 112/2, pč 112/3, pč. 134/6 a pč 2159/1, konané dne 25. 6.
2019 v 10,00 hodin v sídle Finančního úřadu pro Liberecký kraj, územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140,
zasedací místnost č. dveří 212, 2. poschodí.
Z 2019/022
ZML po projednání svěřuje Pravomoc dle § 85 písm. N) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, radě městyse Libštát, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve znění podané nabídky
na koupi nemovitých věcí, které jsou zapsané u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště
Semily, katastrální území Libštát, na listu vlastnictví 433: st. 261/1, st. 261/3, st. 261/5, st. 261/6, st. 351, st.
403 a pč. 105/1, pč 105/2, pč 110/3, pč. 110/5, pč 110/7, pč 110/8, pč 111/2, pč 112/1, pč 112/2, pč 112/3, pč.
134/6 a pč 2159/1.
Z 2019/023
ZML po projednání pověřuje k zastupování městyse Libštát při dražbě nemovitých věcí, které jsou zapsané u
katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily, katastrální území Libštát, na listu
vlastnictví 433: st. 261/1, st. 261/3, st. 261/5, st. 261/6, st. 351, st. 403 a pč. 105/1, pč 105/2, pč 110/3, pč.
110/5, pč 110/7, pč 110/8, pč 111/2, pč 112/1, pč 112/2, pč 112/3, pč. 134/6 a pč 2159/1, konané dne 25. 6.
2019 v 10,00 hodin v sídle Finančního úřadu pro Liberecký kraj, územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140,
Pavel Šimůnek
Malík Martin, MUDr.
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zasedací místnost č. dveří 212, 2. poschodí a k podání nabídky do maximální výše stanovené radou městyse
Libštát, dle bodu č. 3, starostu městyse Libštát Pavla Janatu, bytem Libštát 242.
Z 2019/024
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 2 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek rozpočtu je ve výši

1 386 120,00 Kč
1 096 120,00 Kč
290 000,00 Kč

Z 2019/025
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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 2019/026
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2018, ze dne
8. 4. 2019 a ostatních podložených výkazů, ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2018.
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 5/2019 | 3 července 2019
2019/027
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 3 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Schodek rozpočtu je ve výši

450 000,00 Kč
4 404 634,35 Kč
- 3 954 634,35 Kč

| Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2018/024 řeší RML
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. 7. 2019_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 31. 5. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Pavel Šimůnek
zapisovatel

16 763 619,80 Kč
5 532 804,76 Kč
588 040,61 Kč
Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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Účet darů

82 548,36 Kč

Součet

22 967 013,53 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

76 513,54 Kč

Stavy účtů k 30. 6. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

17 348 583,92 Kč
6 025 285,16 Kč
588 045,51 Kč
82 549,05 Kč

Součet

24 044 463,64 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

31 066,47 Kč

Stavy účtů k 31. 7. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

15 921 519,40 Kč
5 018 934,36 Kč
588 050,41 Kč
82 549,74 Kč

Součet

21 610 753,91 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

201 594,97 Kč

Stavy účtů k 31. 8. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

14 518 674,10 Kč
5 061 115,56 Kč
588 055,31 Kč
82 550,43 Kč

Součet

20 250 395,40 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

173 036,25 Kč

stav tržby | listopad
stav tržby | prosinec
stav tržby | leden
stav tržby | únor
stav tržby | březen
stav tržby | duben
stav tržby | květen
stav tržby | červen
stav tržby | červenec
stav tržby | srpen
stav tržby | září

113 591 Kč
233 855 Kč
143 024 Kč
211 102 Kč
129 651 Kč
181 041 Kč
118 544 Kč
136 694 Kč
260 589 Kč
194 679 Kč
145 586 Kč

Stavy účtů k 30. 9. 2019
Základní běžný účet
Pavel Šimůnek
zapisovatel

14 639 521,01 Kč
Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

5 103 596,76 Kč
588 060,21 Kč
82 551,12 Kč

Součet

20 413 729,10 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

166 386,85 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 8. 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
| Diskuse:
–––
| Čas 19,09
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápis z jednání RML č. 5/2019 ze dne 24. 6. 2019 a č.6/2019 ze dne 2. 9.2019 | byl členům ZML umístěn
do přílohy k tomuto bodu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5 a 6/2019.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse:
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/28
| Čas 19,10
| Předkladatel

| 4 ČEZ Distribuce, a.s. | smlouvy
| Pavel Janata

| Podklady:
1_žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby |
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění stavby, číslo: IV-124017782/VB1, SM-Libštát parc. č. 174/11, 174/12-KNN (připojení stavebních pozemků v Hliňáku).
2_žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu | smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV124018045/VB/01 (přípojka vrtu v Hliňáku).
3_ žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4016714/VB/02 | smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016714/VB/02, na základě již uzavřené
Pavel Šimůnek
zapisovatel

Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-4016714/VB/02 ze dne 10. 10. 2018 (el. přípojka k rd na
Radčanech).
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění
stavby, číslo: IV-12-4017782/VB1, SM-Libštát parc. č. 174/11, 174/12-KNN (připojení stavebních pozemků
v Hliňáku), 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.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavby, č. IV-124018045/VB/01 (přípojka vrtu v Hliňáku), 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.
| Návrh předkladatele na usnesení 3:
ZML po projednání a uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-4016714/VB/02 ze dne 10. 10. 2018, schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4016714/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:
vše je patrné z přiložených žádostí a předložených smluv.
| Diskuse:

–––

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/29
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/30
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 3 :
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/31
| Čas 19,12
| Předkladatel

Pavel Šimůnek
zapisovatel

| 5 Kanalizace
| Pavel Janata

Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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| Podklady:
–––
| Návrh předkladatele na usnesení:
–––
| Komentář předkladatele:
Byly řešeny aktuální záležitosti a informace ohledně probíhající stavby kanalizace
1_zahájení stavby na stokách a další aktuální informace o probíhající stavbě
2_dotace občanům na přečerpávací stanici | diskuze | návrhy | doporučení | příprava podkladů a materiálů |
informace týkající se ukončení veřejných částí přípojek
| Čas 19,22
| Předkladatel

| 6 Koupaliště
| Pavel Janata

| Podklady:
rozpočet stavby, stavební část, oprava betonové konstrukce koupaliště a zpevněných ploch.| cenová
nabídka na mechanické utěsnění dilatačních spar
| Návrh předkladatele na usnesení:
–––
| Komentář předkladatele:
Členům zastupitelstva je předložen rozpočet stavby (cenová nabídka) na realizaci opravy betonové
konstrukce koupaliště a zpevněných ploch, která byla vypracována na podkladě studie proveditelnosti, se
kterou jsme byli již seznámeni. Rozpočet stavby neobsahuje dle studie proveditelnosti, tyto položky:
vybavení bazénu, mobiliář, zámečnické konstrukce a brodítka, oddělení čisté a špinavé zóny a založení
trávníku). Dále je přiložena cenová nabídka na mechanické utěsnění dilatačních spar. Poslední velká
oprava koupaliště byla v roce 1990, tedy před cca 29 lety. Je potřeba se o velké a potřebné
rekonstrukci pobavit a rozhodnout na ZML další postup rekonstrukce koupaliště, a to hlavně s ohledem na
probíhající stavby a jiné záležitosti, zájmy a priority v našem městysi.
| Diskuse
S ohledem na probíhající stavby (kanalizace, vrt v hliňáku) a jiné nepředvídatelné záležitosti (Kovozávody)
byla plánována rekonstrukce prozatím odložena.
| Čas 19,28
| Předkladatel

| 7 Koupě pozemku pč 174/15 v obci a kú Libštát
| Pavel Janata

| Podklady:
Info o koupi pozemku | snímek z KM | návrh GP na rozdělení parcely č. 174/13 | návrh GP situace voda,
kanalizace
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 174/15 (odděleného geometrickým plánem z pozemku pč
174/13) v obci a kú Libštát, druh pozemku: ostatní plocha, o celkové výměře cca 11 m2, od pana Josefa
Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310, za cenu 1,- Kč.
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
| Komentář předkladatele:
S ohledem na probíhající stavbu kanalizace a vrtu v lokalitě v Hliňáku, bylo rozumné vést tyto sítě v co
Pavel Šimůnek
zapisovatel

Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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největší míře mimo stávající příjezdovou komunikaci k DPS. To mělo za následek, že tyto sítě byly vedeny
z pozemku pč 174/10 (ve vlastnictví obce) rohem pozemku 174/13 (ve vlastnictví fyzické osoby) na
pozemek pč 174/14, který je také ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu se majitel pozemku pč. 174/13
rozhodl prodat městysu Libštát část pozemku 174/13, za 1 Kč.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/32
| Čas 19,30
| Předkladatel

| 8 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 4 na rok 2019
| Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou

| Podklady:
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 4
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 4 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek rozpočtu je ve výši

721 470,00 Kč
551 470,00 Kč
170 000,00 Kč

| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu
městyse Libštát na rok 2019.
Příjmy:
- příjmy jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání
Výdaje:
- výdaje jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
| Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kobrlová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2019/33
| Čas 19,34
| Předkladatel

| 9 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| ZML byly starostou obce sděleny níže uvedené informace
1_Komplexní pozemkové úpravy, informace z úvodního jednání
Pavel Šimůnek
zapisovatel

Malík Martin, MUDr.
ověřovatel
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2_kontrola LK přezkoumání hospodaření městyse Libštát | 11.9.2019 | v pořádku bez závad
3_Kovozávody | aktuální informace ze schůzky s bývalým vlastníkem a informace o dalším postupu
4_projekt demolice čp 31 | aktuální informace
5_informace o nové zaměstnankyni v restauraci KD
| Čas 19,44
| Předkladatel:

| 10 Diskuze | zastupitelé, občané

| Čas 19,52

| 11 Závěr

| Přehled přijatých usnesení Z 2019/
2019/28
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5 a 6/2019.
2019/29

2019/30

2019/31

2019/32

ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění
stavby, číslo: IV-12-4017782/VB1, SM-Libštát parc. č. 174/11, 174/12-KNN (připojení stavebních pozemků
v Hliňáku), 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.
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavby, č. IV-124018045/VB/01 (přípojka vrtu v Hliňáku), 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.
ZML po projednání a uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-4016714/VB/02 ze dne 10. 10. 2018, schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4016714/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.
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 174/15 (odděleného geometrickým plánem z pozemku pč
174/13) v obci a kú Libštát, druh pozemku: ostatní plocha, o celkové výměře cca 11 m2, od pana Josefa
Chuchlíka, bytem 512 03 Libštát 310, za cenu 1,- Kč.
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.

2019/33

ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 4 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek rozpočtu je ve výši

Pavel Šimůnek
zapisovatel

Malík Martin, MUDr.
ověřovatel

721 470,00 Kč
551 470,00 Kč
170 000,00 Kč

Strana 9/ 9

Farský David
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

