Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0222/2020
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 1/2020
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,06

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 4. března 2020

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,05 – 21,42 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
přítomen
omluven (příchod 20,06)
přítomen
nepřítomen (příchod 19,07)
přítomen

ZML je usnášeníschopné.
Hosté: –––
Zapisovatel: Mgr. Pavel Šimůnek
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Malík Martin, Ing. Vítězslav Kříž
Návrh na složení návrhové komise: Janatová Irena, Hloušek Miroslav
Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

| 1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Koupě pozemku pč. 2 344/7 v obci a kú Libštát,
Směna pozemků pč. 613/4, 613/5 a 2 344/8, v obci a kú Libštát,
Zpráva o uplatňování Územního plánu Libštát,
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019,
Žádost o sponzorský dar, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,
Návrh převodu komunikace, výstavba rd v lokalitě pod kravínem,
Příprava a projednání návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2020,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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11. Závazek městyse Libštát_kanalizace_1/2020,
12. Aktuální záležitosti a informace | starosta,
13. Diskuse | zastupitelé,
14. Závěr.
| poznámky
navrhuji doplnit níže uvedený tento bod, který by byl zařazen za bod č. 10
Závazek městyse Libštát_kanalizace_1/2020
Hlasování o návrhu na program jednání:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Program jednání byl schválen.
| Čas 19,08
Předkladatel:

| 1b Kontrola plnění usnesení
Pavel Janata

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 8/2019 | 11. prosince 2019
Z 2019/039
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7, 8 a 9/2019.
Z 2019/040
ZML po projednání souhlasí se stavbou „prodloužení vodovodního řadu v Libštátě“ dle předložené projektové
dokumentace vypracované Ing. Alešem Kreislem. Tato stavba zasahuje do plochy územním plánem Libštát
zařazené jako zeleň doprovodná (ZD88). K povolení takovéto stavby je nutný souhlas zastupitelstva městyse.
Z 2019/041
ZML po projednání souhlasí s umístěním stavby technické infrastruktury, která zasahuje do ploch územním
plánem Libštát zařazených jako plocha pro: bydlení v rodinných domech-venkovské (BV), plocha pro výrobu a
skladování – výroba a sklady (VS), plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OT),
plocha smíšeného nezastavěného území-zeleň doprovodná (ZD) a plocha výroby a skladování – zemědělská
výroba (VA). K povolení takovéto stavby je nutný souhlas zastupitelstva městyse.
Z 2019/042
ZML po projednání bere na vědomí zprávu o finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2019.
Z 2019/043
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu městyse Libštát na rok 2019, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 5 na rok 2019.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek rozpočtu je ve výši

1 923 623,00 Kč
1 136 666,00 Kč
786 957,00 Kč

Z 2019/044
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na
rok 2020, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 podle přílohy č.j. ÚM
Lib 1168/19.

Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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Z 2019/045
ZML po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městyse Libštát 2020 – 2023.
Z 2019/039
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7, 8 a 9/2019.
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 19,09
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. 2020_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 31. 11. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

15 941 555,25 Kč
5 219 343,36 Kč
588 070,01 Kč
82 552,50 Kč
21 831 521,12 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

121 892,83 Kč

Stavy účtů k 31. 12. 2019
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

16 111 866,65 Kč
5 261 820,56 Kč
588 074,91 Kč
107 524,19 Kč
22 069 286,31 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

99 080,83 Kč

Stavy účtů k 31. 01. 2020
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

16 152 439,17 Kč
5 296 192,76 Kč
588 079,81 Kč
107 525,09 Kč
22 144 236,83 Kč

Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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Účet VHČ | restaurace a ubytovna

98 701,83 Kč

Stavy účtů k 29. 02. 2020
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

16 825 490,89 Kč
5 330 564,96 Kč
588 079,81 Kč
107 525,99 Kč
22 851 666,55 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
stav tržby
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor

131 711,04 Kč

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
122 858 Kč
128 751 Kč
215 531 Kč
153 826 Kč
255 669 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 1. 2020_ 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 19,09
Předkladatel:

| 3 Zpráva o činnosti RML
Pavel Janata

Podklady:
Zápis z jednání RML č. 7/2019 ze dne 23. října 2019, č. 8/2019 ze dne 11. listopadu 2019 a č. 9/2019 ze dne
2. prosince 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. 7, 8 a 9/2019.
Komentář předkladatele: –––

Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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| Diskuse:
Irena Janatová se dotazovala na jednání s paní RK (ukončení nájemní smlouvy v DPS), stav soudního
jednání s panem JB (klenba) a informaci ohledně bývalých Kovozávodů.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/1.
| Čas19,15
| 4 Koupě pozemku pč. 2 344/7 v obci a kú Libštát
| Předkladatel | Pavel Janata | RML
| Podklady:
Zaslaný dopis vlastníkovi pozemku pč 2 344/7, informace o pozemku z KN,
Kupní smlouva na podobný pozemek, v těsné blízkosti, který jsme kupovali v roce 2019,
E-mailová odpověď na zaslaný dopis
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 2 344/7 (LV 360) v obci a kú Libštát, druh pozemku: orná
půda, o celkové výměře cca 411 m2, od paní Ing. Ludmily Kosařové, bytem Mšeno nad Nisou, 466 04
Jablonec nad Nisou, za cenu 80,- Kč/1m2.
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
| Komentář předkladatele:
Vše je patrné z komunikace, která je přílohou tohoto bodu.
Na jednání RML byly diskutovány možné rizikové dopady případného nákupu do dalších zájmových
transakcí s pozemky pod komunikacemi, očekávané v rámci pozemkových úprav.
Paní majitelce byl zaslán e-mail, ve kterém žádáme o zvážení ceny 80,- Kč za 1m2. Za tuto cenu jsme
v roce 2019 kupovali obdobné pozemky pod komunikacemi v těsné blízkosti.
| Diskuse:
–––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/2.
| Čas 19,20
| 5 Směna pozemků pč. 613/4, 613/5 a 2 344/8, v obci a kú Libštát
Předkladatel:
Pavel Janata
| Podklady:
pozemky pč. 613/4, 613/5 a 2 344/8, informace z KN, SJM Mokrý Jaroslav a Mokrá Bronislava,
pozemky ve vlastnictví obce, pč. 197/2, 197/3 a 195/4, informace z KN
| Návrh předkladatele na usnesení:
–––
| Komentář předkladatele:
S ohledem na loni zakoupené pozemky pč. 613/2, 2 344/1 a 2 344/6 (křižovatka u domu čp. 337) a
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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možnost koupě pozemku 2 344/7 jsem také oslovil majitelé pozemků pč. 613/2, 2 344/1 a 2 344/6.
Majitelé se případnému prodeji pozemků nebrání, ale raději preferují směnu za pozemky okolo jejich
domečku čp. 73 v Libštátě (bydlel zde pan Petr Podlipný). Je tedy nutné vše projednat a navrhnout další
postup, a to i s ohledem na to, jak bude projednán bod týkající se koupě pozemku pč. 2 344/7. V případě
že se pro změnu rozhodneme, tak si musíme říci jaké pozemky za jaké směnit, navrhnout to vlastníkům a
pak směnu zveřejnit.
| Diskuse:
Bylo dohodnuto, aby starosta městyse Libštát vstoupil do jednání s vlastníky pozemků pč. 613/2, 2 344/1
a 2 344/6 za účelem možné směny pozemků s městysem Libštát.
| Čas 19,27
Předkladatel:

| 6 Zpráva o uplatňování Územního plánu Libštát
Pavel Janata

| Podklady:
Předložení 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Libštát zastupitelstvu obce,
Vyhodnocení projednání 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Libštát,
2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Libštát,
Návrhy usnesení
| Návrh předkladatele na usnesení #1:
ZML po projednání, schvaluje 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Libštát v uplynulém období
v předloženém znění v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, včetně pokynů
na zpracování změny č. 2 Územního plánu Libštát.
| Návrh předkladatele na usnesení #2:
ZML po projednání, rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Libštát na základě pokynů
obsažených ve 2. Zprávě o uplatňování územního plánu Libštát, a to zkráceným postupem pořizování
změny územního plánu.
| Návrh předkladatele na usnesení #3:
ZML po projednání, rozhoduje o zařazení připomínek, které ovšem nebyly směřovány vůči projednávané
zprávě, ale byly novými návrhy na změnu územního plánu.
| Komentář předkladatele:
e-mailová zpráva stavebního úřadu v Semilech nám byla doručena Zpráva o uplatňování Územního plánu.
V rámci projednání zprávy bylo uplatněno i několik připomínek, které ovšem nebyly směřovány vůči
projednávané zprávě, ale byly novými návrhy na změnu územního plánu. Takové připomínky nemohou být
zapracovány do Zprávy uplatňování, neboť každý návrh na změnu musí být posouzen krajským úřadem z
hlediska vlivu na životní prostředí tak, aby mohl krajský úřad uplatnit případné požadavky na obsah
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Pokud by ze strany obce byl zájem o zařazení těchto "připomínek" do změny územního plánu, bylo by nutné
(prostřednictvím MěÚ Semily) požádat krajský úřad o jejich posouzení a následně je schválit samostatně
mimo Zprávu (změna by pak byla pořizována na základě dvou různých podkladů).
V případě zájmu žádost formulujte:
Žádáme o zajištění posouzení přiložených návrhů na změnu územního plánu z hlediska posouzení vlivů na
životní prostředí a vlivů na evropsky významné území a ptačí oblasti.
Připomínky, které jsou návrhem:
P.2) Josef Chuchlík a Ludmila Chuchlíková
P.4) DS Agro Libštát, s. r. o.
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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P.5) Petr Chuchlík a Josef Chuchlík
P.6) Petr Chuchlík, Josef Chuchlík a Hana Chuchlíková
P.8) Josef Chuchlík a Ludmila Chuchlíková
Václav Uzel
(e-mail s výše uvedenými připomínkami Vám bude přeposlán)
| Diskuse:
–––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/3.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/4.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #3:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/5.
| Čas 19,30
| 7 Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019.
| Komentář předkladatele:
Tak jako každý rok nám Policie ČR zasílá zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok
2019, se kterou bychom se měli seznámit. (byla uveřejněna v únorovém čísle lz)
| Diskuse
–––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/6.
| Čas 19,32
| 8 Žádost o sponzorský dar, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
| Předkladatel | Pavel Janata
| Podklady:
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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Žádost o sponzorský dar, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
http://www.lomnicko.info/cz/mesto/umelci-a-osobnosti/josef-jan-fucik.html
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje poskytnutí sponzorského daru Městskému muzeu a galerii Lomnice nad
Popelkou, ve výši 5 000,- Kč.
| Komentář předkladatele:
vše je patrné z předložené žádosti o sponzorský dar.
Diskuse:

–––

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 1 Šimůnek P.
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/7.
| Čas 19,35
| 9 Návrh převodu komunikace, výstavba rd v lokalitě pod kravínem
| Podklady:
Návrh vlastníků pozemků pč. 781/27, 781/28 a 781/29, na kterých má býti komunikace pro přístup k 12
rodinným domům, v lokalitě pod kravínem je uveden v komentáři.
Geometrický plán
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, pověřuje starostu, aby s vlastníky pozemků pč. 781/27, 781/28 a 781/29 , vstoupil do
jednání za účelem (nedokáži odhadnou závěry jednání)
| Komentář předkladatele:
Vše je patrné z předložené žádosti, více se o tom pobavíme při projednávání tohoto bodu.
Zaslaný e-mailový návrh:
dle dohody zasílám návrh převodu budoucí komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů pod
kravínem do vlastnictví Městysu Libštát:
1) V lokalitě pro výstavbu 12 rodinných domů byly odměřeny pozemky pro budoucí komunikaci, který má
sloužit pro přístup k jednotlivým stavebním pozemkům pro výstavbu rodinných domů:
Budoucí komunikace je tvořena pozemky p. č.
- 781/27 - výměra 3597 m2, orná půda (vlastník: Chuchlík Petr)
- 781/28 - výměra 62 m2, ostatní plocha - jiná plocha (vlastník: Machová Jitka)
- 781/29 - výměra 728 m2, ostatní plocha - jiná plocha (vlastník: Chuchlík Josef)
Vlastníci navrhují směnu uvedených pozemků s Městysem Libštát za zemědělské pozemky ve stejné
výměře, bez nároku na jakékoliv další peněžité plnění.
Výhody:
- městys může novým vlastníkům a budoucím obyvatelům Libštátu garantovat přístup k pozemkům, a
umožnit jim rychlejší realizaci výstavby rodinných domů
- městys nebude muset platit za vynětí ze ZPF, které jinak činí cca 210.000 Kč
- městys může budoucí obyvatele napojit na vodovod a kanalizaci umístěné v těchto pozemcích
Pod čarou:
- vlastníci před prodejen na své náklady provedou úpravu pozemku, kdy na ní bude vytvořen podklad pro
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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budoucí komunikaci (přičemž městys si tuto stavbu sán následně zlegalizuje
2) V lokalitě pro výstavbu 12 rodinných domů byly odměřeny pozemky pro budoucí komunikaci, který má
sloužit pro přístup k jednotlivým stavebním pozemkům pro výstavbu rodinných domů:
Budoucí komunikace je tvořena pozemky p. č.
- 781/27 - výměra 3597 m2, orná půda (vlastník: Chuchlík Petr)
- 781/28 - výměra 62 m2, ostatní plocha - jiná plocha (vlastník: Machová Jitka)
- 781/29 - výměra 728 m2, ostatní plocha - jiná plocha (vlastník: Chuchlík Josef)
Vlastníci navrhují darování uvedených pozemků Městysu Libštát.
Výhody:
- městys může novým vlastníkům a budoucím obyvatelům Libštátu garantovat přístup k pozemkům, a
umožnit jim rychlejší realizaci výstavby rodinných domů
- městys nebude muset platit za vynětí ze ZPF, které jinak činí cca 210.000 Kč
- městys může budoucí obyvatele napojit na vodovod a kanalizaci umístěné v těchto pozemcích
- městys si podobu budoucí komunikace ovlivní sám
Věřím, že je to takto srozumitelné a jednoznačné (konec návrhu)
Mám velikou radost, že se někteří vlastnící stavebních pozemků v Libštátě rozhodli konečně prodávat
pozemky určené pro výstavbu rodinných domečků, a že se v Libštátě díky tomu staví. A stavět bude.
Městys Libštát v tuto chvíli nemá žádné stavební pozemky, ale počítá s nimi v lokalitě nad sídlem firmy pana
Stanislava Macha. Tato lokalita bude projednána v rámci změny územního plánu, pokud o ní požádáme.
Je třeba se však zamyslet nad lokalitou pod kravínem, kde bude bydlet v dohledné době maximálně 12
libštátských rodin a věřím tomu že i mnoho libštátských občanů s trvalým bydlištěm. Bylo by fajn tyto
budoucí domečky v dohledné době napojit na veřejnou kanalizaci, a třeba i vodu. Co ale s komunikací? Dle
mého by měla být ve vlastnictví městyse, který by se o ní řádně staral a měl jí v majetku.
A teď budeme muset zase řešit, jak to celé vyřešit, a to s ohledem na probíhající pozemkové úpravy, či jiné
koupě pozemků pod komunikacemi, nebo v případě tohoto území. Věřím však, že společně najdeme nějaké
řešení.
| Diskuse
Zastupitelé diskutovali o možných variantách a řešení této lokality. Starosta městyse Libštát bude v této
záležitosti jednat s vlastníky pozemků a sdělí jím možný návrh zastupitelů.
| Čas 19,53
| Předkladatel

| 10 Příprava a projednání návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2020
| Pavel Janata

| Podklady:
Rozpočet MŠ, MZŠ, JSDHO na rok 2020 a návrh rozpočtu ML na rok 2020
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML projednalo návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2020 | navrhla jeho následující změny | a ukládá
starostovi, aby uveřejnil návrh rozpočtu předepsaným způsobem na úřední desce a následně návrh
předloží na březnové jednání ZML ke schválení
| Komentář předkladatele:
Rozpočet je připraven tak jako v předešlých letech, na podkladu skutečného plnění v jednotlivých
kapitolách v předešlých letech s těmito plánovanými investicemi a investičními akcemi.
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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1_BH_bytové hospodářství | čp 212, 242, 12, 32, 315
_půdní byt ve školce a kině_výměna střešních oken | opravy bytu v ubytovně | cca 200 tis Kč
_čp 32_stříška nad vstupem do obchodu_výměna oken v celém domě | cca 400 tis Kč
2_JSDHO
_viz předložený rozpočet na dovybavení jednotky | cca 120 tis
_projekt nové, nebo stávající zbrojnice v objektu KD nebo Kovozávodů s výhledem na možnost
získání dotace z IROP 2021-2027 | v tomto případě musíme mít jasno a rozhodnuto o sídle jednotky |
cca xxx tis
3_KVZ_Kovozávody
_kovozávody | el. připojení | průjezdnost komunikace | příprava na zázemí sběrného dvoru | cca 100 tis
4_VCLH | volnočasové centrum Libštát Hliňák
_Areál Hliňák | domovní rozvod vody | kanalizační potrubí | el. přípojka | dopojení k provizorní stavbě |
cca 100 tis Kč
_workoutové hřiště | cenové nabídky na různé varianty Vám budou zaslány emailem | 600 tis Kč
5_KCHM, komunikace, chodníky, mosty
_ most na Hořením konci | oprava nábřežních zdí | cca 100 tis Kč
_chodníky a zřízení sjezdu na Větrově | Šafář, Kafka | cca 100 tis Kč
_nákup pozemků pod komunikacemi | 200 tis Kč
_projekty a studie chodníků a komunikaci | komunikace nad Kotlem vč. rozšíření vozovky a chodníku |
chodník od radnice směr Košťálov | chodník od náměstí k DPS | 2x přechod pro chodce na náměstí |
autobusový záliv | nový Beraňák | cca 300 tis Kč
_opravy komunikací | cca 1 500 tis Kč
6_VO_veřejné osvětlení
_výměna starých lamp VO za nové | směr Bělá_pokračování k žel. přejezdu | osvětlení cesty k vlakové
zastávce | nasvícení vstupu na ev. hřbitov (nová lampa u garáže fary) | výměna starých svítidel za LED
svítidla | cca 400 tis Kč
_nasvícení ev. kostela | cca 50 tis Kč
7_P_projekty
_projekt a demolice čp. 31 | cca 2 500 tis Kč
_projekt venkovního zázemí pro MŠ a MZŠ_herna | cca 50 tis Kč
8_O_ostatní
_ příspěvek na kostel sv. Jiří (v minulých letech nebylo převedeno) 400 tis Kč
_kamerový systém | dokončení | I. etapa DPS | rozšíření do Kovozávodů | cca 150 tis Kč
_pořízení změny územního plánu č. 2 | cca 150 tis Kč
9_KD, restaurace, sál
_ výměna 6 ks WC starých záchodových mís včetně splachování | hrnce a nádobí | 80 tis Kč | 20 tis Kč
_židle na sál | cca 150 tis Kč
10_MLK | místní lidová knihovna
_dovybavení knihovny | spoluúčast dotace | nákup knih | cca 60 tis Kč
11_VaK_vodovod a kanalizace
_úprava vodárny ke komfortnímu odběru užitkové vody (zkulturnění odběrného místa) | cca 70 tis Kč
_vodní zdroj Hliňák ½, dokončení 1 000 tis Kč (spoluúčast)
_vlastní podíl na kanalizaci v roce 2019 | 3 300 tis Kč
_projekty soukromých kanalizačních přípojek, části tlakové kanalizace | cca 100 čp x 3 tis | 500 tis Kč
_případné výměny vodovodní sítě (nevynucené stavbou kanalizace) ale vhodné vlivem stáří na výměnu
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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(Beraňák, Vyšehrad, za mostem u Ničů), příspěvek do DSO KL | cca 1 600 tis Kč
12_MZŠ
_oprava tělocvičny | spoluúčast dotace | 500 tis Kč
_zastropení ČOV u školy | nabídka formy EKOLSERVIS | 91 tis Kč
13_MŠ
_rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu školky | fit klub pohoda | cca 250 tis Kč
_nové sociální zařízení v suterénu školky pro tělocvičnu | cca 80 tis Kč
_nátěr poslední loni nenatřené střechy | 70 tis Kč
14_DPS
_sušička na prádlo | 20 tis Kč
15_K_kino
_nové vstupní dveře | úprava topení (uzávěr na topné větvi) tak aby byla vytápěn jen vestibul | který bude
sloužit jako šachová klubovna a tím pádem bude uvolněna zasedací místnost radnice, kterou
zmodernizujeme | cca 100 tis Kč
16_TS ML | technická skupina městyse Libštát
_infraset.cz | prokazatelně nejlepší technologii pro opravy asfaltových povrchů, kterou byla vyvinuta
speciálně pro obce a města. Zakoupením infrasetu získáme kompletní vybavení pro opravy výtluků,
prasklin, kanálů, děr, vypouklin a jiných defektů na asfaltových silnicích, cyklostezkách,
chodnících, kanálech, hřištích, parkovištích a nájezdech | email s veškerými informacemi bude přeposlán |
265 tis Kč
_poloautomat Regon R2 - Štípací-automat.cz | email s veškerými informacemi bude přeposlán | 305 tis Kč
17_R_radnice
_osobní automobil | koupě | leasing | 500 tis Kč
_zasedací místnost | v případě přestěhování šachistů do vestibulu kina | nové stoly a židle | cca 150 tis Kč
_klimatizace | pevná, nebo mobilní | cca 100 tis Kč
_projekt využití půdních prostor, včetně prosvětlení prostor a budoucí nutné výměny špatné střešní krytiny |
letos asi ne
_nová kopírka | nájem + spotřební materiál | 3 tis Kč/měsíc
_pořízení reprezentativních (výroční logo) plastových vratných (prodejních) kelímků na obecní akce |
cca 40 tis Kč
18_VH_víceúčelové hřiště za MZŠ
_zrušení nebezpečného a nevyhovujícího schodiště u víceúčelového hřiště | nízký opěrný tarásek
s lavičkami | zavezení schodiště hlínou | tím vznikne rozšířená plocha u hřiště | kde vybudujeme
malé workoutové hřiště zdarma a vrh koulí | 100 tis Kč
19_D_dotace spolkům
_ 230 tis Kč
| Diskuse
–––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 15 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 0 –
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/8.
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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| Čas 20,52
| Předkladatel

| 11 Závazek městyse Libštát_kanalizace_1/2020
| Pavel Janata

| Podklady:
Závazek městyse Libštát_kanalizace_1/2020,
Závazek městyse Libštát_kanalizace_1/2020_upravený majitelem dotčeného pozemku
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje závazek městyse Libštát 1/2020, vůči majitelům pozemků pč. st. 46 a pč. st.
10, přes které je umožněno dodavatelské firmě provádějící v Libštátě stavbu kanalizace, přejíždět
s technikou nutnou pro stavbu. kanalizace
| Komentář předkladatele:
Veškerá e-mailová korespondence týkající se vypracování závazku Vám byla přeposílána. V podkladech
máme původní závazek připravený starostou a upravený závazek majitelem dotčeného pozemku.
| Diskuse:
Zastupitele došli k závěru, že by v tomto případě měla být uzavřena dohoda pouze mezi majitelem pozemku
a firmou GASCO, bez závazku městyse Libštát.
| Čas 21,22
| Předkladatel

| 12 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

1_informace o odpadech | vyhodnocení systému nakládání s odpady zastupitele a ředitele svozové firmy pana
Zdeňka Faistavera | aktuální situace na trhu s papírem
2_zpráva o hospodaření v lesích za rok 2019
| Čas 21,35

| 13 Diskuze | zastupitelé, občané

V diskuzi byla řešena tlaková kanalizace (řešení lokality tlakové kanalizace v lokalitě za mostem u Ničů) a veřejné
osvětlení (porucha jedné lampy).
| Čas 21,42

| 14 Závěr

| Přehled přijatých usnesení Z 2020/
Z 2020/1
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7, 8 a 9/2019.
Z 2020/2
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 2 344/7 (LV 360) v obci a kú Libštát, druh pozemku: orná
půda, o celkové výměře cca 411 m2, od paní Ing. Ludmily Kosařové, bytem Mšeno nad Nisou, 466 04
Jablonec nad Nisou, za cenu 80,- Kč/1m2.
Z 2020/3
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy.
ZML po projednání, schvaluje 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Libštát v uplynulém období
v předloženém znění v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, včetně pokynů
na zpracování změny č. 2 Územního plánu Libštát.
Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
zapisovatel
ověřovatel
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Z 2020/4
ZML po projednání, rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Libštát na základě pokynů
obsažených ve 2. Zprávě o uplatňování územního plánu Libštát a to zkráceným postupem pořizování změny
územního plánu.
Z 2020/5
ZML po projednání, rozhoduje o zařazení připomínek, které ovšem nebyly směřovány vůči projednávané
zprávě, ale byly novými návrhy na změnu územního plánu.
Z 2020/6
ZML, bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019.
Z 2020/7
ZML po projednání, schvaluje poskytnutí sponzorského daru Městskému muzeu a galerii Lomnice nad
Popelkou, ve výši 5 000,- Kč.
Z 2020/8
ZML projednalo návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2020 | navrhla jeho následující změny | a ukládá
starostovi, aby uveřejnil návrh rozpočtu předepsaným způsobem na úřední desce a následně návrh předloží
na březnové jednání ZML ke schválení

Mgr. Pavel Šimůnek MUDr. Martin Malík
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ověřovatel
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