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zápis č. 3 – 2013
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 17. dubna 2013
Organizační záležitosti
Místo konání:
zasedací místnost OÚ Libštát
Jednání zahájeno: 19,12 hodin
Jednání skončeno: 22,11 hodin
Přítomni zastupitelé: pan Opočenský Luděk, starosta
pan Janata Pavel, místostarosta
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
pan Janata Vladimír, zastupitel
pan Kotas Jiří, zastupitel
pan ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV
pan ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV
pan Farský David, zastupitel
Omluven:
pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel
Neomluven:
paní Pařilová Lenka, zastupitel
Přizvaní hosté:

pan Ing. Jiří Maťátko
pan Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.
Občané Libštátu:
pan Martin Bílek
pan Miroslav Hloušek
pan Pavel Vejnar
pan Petr Jerie
paní Ivana Janatová
paní Hana Matoušková
paní Stanislava Hodboďová
paní Martina Matějková
pan MUDr. Jiří Jůza
pan Martin Doležal
paní Ladislava Doležalová
Jednání ZO zahájil: starosta obce pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé, hosté a
občané Libštátu, konstatoval, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva, a
že je zasedání usnášeníschopné
Zapisovatelem jmenován:
pan Janata Pavel, místostarosta
Ověřovateli zápisu jmenováni:
pan Janata Vladimír, zastupitel
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
Zvolena návrhová komise:
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV
pan ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Starosta obce pan Luděk Opočenský seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl vznesen tento návrh na doplnění:
(pořad jednání může být rozhodnutím zastupitelstva kdykoli doplněn, zkrácen, či jinak pozměněn.“ Zastupitelstvu bylo tedy
dáno právo rozhodnout o dodatečném zařazení dalšího bodu do programu jednání)

navrhovaný bod:
předkladatel:

stanovisko ředitele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., pana
Zdeňka Faistavera ke zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát
pan Janata Pavel, místostarosta

(Hlasování o doplnění tohoto bodu do programu jednání: / 10: 0 : 3 / pro: Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing.
Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Opočenský L., Janata V.,
MUDr. Šlechta V.)
Navržený bod byl vložen do programu jednání jako bod. č. 11, tím dojde k číselnému posunu následujících bodů

Upravený program jednání
1.
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
2.
Zpráva o činnosti RO
3.
Projednání přípravy akce zateplení budovy OÚ Libštát
4.
Žádost o doplacení PÚ zastupitele
5.
Směna pozemků parc. č. 1065/4 v majetku obce Libštát za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4, ve
vlastnictví fyzických osob
6.
Informace z jednání ohledně případné změny územního plánu obce Libštát
7.
Projednání zápisu z KV
8.
Schválení plánu činnosti KV na rok 2013
9.
Rozpočtová změna
10.
Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012
11.
Stanovisko ředitele společnosti Severočeské komunální služby s.ro pana Zdeňka Faistavera ke
zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát
12.
Projednání aktuálních záležitostí a informací
13.
Diskuse a různé
14.
Závěr
(Hlasování o konečné podobě programu jednání: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I.,
Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel
se: 0)

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
2. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. března 2013
Usnesení číslo:
Obsah:
Z 13/7
ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
až leden až březen 2013.
splněno

Z 13/8

ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 727/23 o výměře cca 27,01 m2 a
pozemku parc. č. 727/5 o výměře cca 23,58 m2 (geometrické rozdělení dle zveřejněného
záměru č. j. OÚ Lib 105/13) vše druh pozemku orná půda, v katastrálním území Libštát, z
vlastnictví Obce Libštát, manželům panu MUDr. Jiřímu Jůzovi a Martiny Jůzové, bytem
Košťálov 18. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2, která bude vypočtena dle skutečné
výměry.
splněno

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje Inventarizační zprávu Obce Libštát za rok
2012 a vzalo na vědomí „Zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané
dne 30. 1. 2013“ na OÚ Libštát a rozhodlo k datu dnešního jednání (20. března 2013)
vyřadit z majetku obce předměty podle „Soupisu předmětů navržených k odpisu dle
provedených inventur za rok 2012“ který je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní
inventarizační komise.
splněno

Z 13/10

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje účetní závěrku Obce Libštát za rok 2012.
splněno

Z 13/11

ZO Libštát souhlasí s návrhem předloženým finančním výborem a rozhodlo rozdělit
prostředky z položky „příspěvky organizacím“ určené na podporu činnosti a opravy
majetku společenských, sportovních a humanitárních organizací a církví podle
tohoto návrhu, č. j. OU Lib 218/13.
splněno

Z 13/12

ZO Libštát, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2013 podle
přílohy předložené k tomuto bodu jednání č. j. OÚ Lib 176/13, s tím, že výdaje v § 34xx –
příspěvky organizacím budou podle schváleného rozdělení zapracovány do
odpovídajících paragrafů.
příjmy ve výši
výdaje ve výši
financování

16 628 786,- Kč
16 499 586,- Kč
129 000,- Kč
splněno

Z 13/13

ZO Libštát schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedkyni
finančního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedkyně výboru předkládá k
projednání ZO.
probíhá

Z 13/14

ZO Libštát schvaluje bezúplatný převodu dosavadní infrastrukturní sítě obecní
kanalizace SM – 1, SM – 2, SM – 3 do majetku Svazku obcí Košťálov a Libštát.
splněno

Z 13/15

ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu komunálního odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na
zajištění odvozu tříděného odpadu v Obci Libštát od 1. ledna 2014.
Termín zveřejnění: od 1. dubna 2013, doba zveřejnění 30 dní.
probíhá

Z 13/16

ZO Libštát přijímá závazek vybudování kanalizační přípojky u domu č. p. 41 v Libštátě
dlouhé 30 m na obecní náklady. Přípojka bude realizována současně se stavbou
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV jakožto kompenzace za uložení stoky na
pozemcích č. 201/1 a 202 v k. ú. Libštát. Tento závazek obce je podmíněn neodkladným
souhlasným podpisem majitelů domu č. p. 41 v Libštátě paní Jany Opočenské a Luďka
Opočenského, bytem Libštát č. p. 316 k vybudování kanalizační stoky na těchto
pozemcích.
splněno

Z 13/17

ZO Libštát schvaluje etický kodex Zastupitelů Obce Libštát.
splněno

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát pověřuje RO Libštát navýšením nájemného v DPS Libštát v nejbližším
účetním období, tj. od 1. ledna 2014, na částku 50,- Kč/m2. Termín do 30. dubna 2013.
probíhá

Ověřovateli zápisu 2. veřejného jednání ZO ze dne 20. března 2013, panem Zdeňkem Kousala a panem Davidem Farským
byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

2. Zpráva o činnosti RO
Zastupitelé obce Libštát obdrželi v materiálech pro jednání ZO, zápisy z jednání RO Libštát. Jednalo se
o zápisy z jednání RO, které se konaly v těchto dnech: 21. března, 3. a 8. dubna 2013.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/19

ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
až březen až duben 2013.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/19 bylo přijato

3. Projednání přípravy akce zateplení budovy OÚ Libštát
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Obec Libštát uspěla se žádostí o podporu ze Státního fondu ŽP na projekt „Snížení energetické
náročnosti objektu OÚ“.
Ve spolupráci s Ing. D. Tauchmanem byla připravena zadávací dokumentace a výzva pro výběr
zhotovitele stavby. ZO je předloženo k projednání a ke schválení:
-

jmenovat 3 – 5 členů hodnotící komise pro výběr zhotovitele a stejný počet náhradníků
ZO jsou předloženy ke kontrole dokumenty připravené k výběrovému řízení, tj. zadávací
dokumentace a výzva k podání nabídky na zhotovení veřejné zakázky, které budou odeslány
uchazečům
pověřit RO ke schválení výběru nejvhodnějšího zhotovitele podle návrhu hodnotící komise
pověřit RO ke schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/20

ZO Libštát jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ ve složení Ing.
David Tauchman, Ing. Zdeněk Lhota, Ing. Jiří Hradecký, Ing. Jiří Pavlů, Luděk
Opočenský. Náhradníky této komise: Pavel Janata ml., Zdeněk Kousal, Karel Jiříček,
David Farský a Vladimír Janata. Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise pro
otevírání obálek.

(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing.
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Jiřiček K., Janatová I.)
Usnesení Z13/20 bylo přijato

Z 13/21

ZO Libštát se seznámilo s výzvou na dodání nabídky „Snížení energetické náročnosti
objektu OÚ“. Tento dokument schvaluje a pověřuje starostu Luďka Opočenského
zveřejněním výzvy na ÚD a přímým oslovením alespoň 4 uchazečů. Termín vyvěšení 19.
dubna 2013 až 13. května 2013 do 12,00 hod.

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing.
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Jiřiček K., Janatová I.)
Usnesení Z13/21 bylo přijato

Z 13/22

ZO Libštát pověřuje RO ke schválení výběru nejvhodnějšího zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu na „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ podle návrhu hodnotící
komise.

(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing.
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Jiřiček K., Janatová I.)
Usnesení Z13/22 bylo přijato

Z 13/23

ZO Libštát pověřuje RO ke schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na
zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na projekt „Snížení energetické náročnosti
objektu OÚ“.

(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing.
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Jiřiček K., Janatová I.)
Usnesení Z13/23 bylo přijato

Po hlasování o návrzích usnesení starosta informoval zastupitele o doručené cenové nabídce od pana
Ing. Jiřího Maťátka na odizolování zdiva Obecního úřadu. Poté předal slovo panu Ing. Jirkovi Maťátkovi,
který zastupitelům obce objasnil postup případného odizolování obvodového zdiva. Zastupitelé
diskutovali o možnosti odizolování obvodového zdiva budovy Obecního úřadu a doporučily tento bod
projednat v komisi pro stavební rozvoj obce Libštát. MUDr. V. Šlechta navrhuje tento bod projednat a
schválit na příštím jednání zastupitelstva obce Libštát. Dále pan MUDr. Vít Šlechta doporučil, aby
starosta obce jednal s Českou poštou a s komisí pro stavební rozvoj obce Libštát.
4. Žádost o doplacení PÚ zastupitele
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
V prosinci 2011 se mi stal pracovní úraz. Dle tehdejší informace naší mzdové účetní p. Ivany Janatové
mi bylo sděleno, že když starosta nemůže mít pojistku na pracovní úraz, nemá nárok na doplatek do
průměrného platu. Koncem roku 2012 jsem zachytil nějaké informace o těchto případech na internetu a
následně požádal o vyjádření Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné zprávy, které zaslalo
vyjádření viz. příloha. Následně ještě jednou oficiálně požádala mzdová účetní o toto stanovisko.
Obdržela shodnou odpověď: “Vznikne-li uvolněnému zastupiteli škoda v souvislosti s pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání, musí ji uhradit ten subjekt, pro koho byli zastupitelé činní (bez refundace
pojišťovny)“. Na základě mého dotazu na kontrolní orgán, kdo v případě uvolněného starosty dává
příkaz k proplacení mzdové účetní, mi bylo sděleno učinit takovéto usnesení ZO.
Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje doplacení odměny za škodu vzniklé při výkonu veřejné funkce,
způsobeným úrazem vzniklým při uvolněnému zastupiteli Obce Libštát p. Luďkovi Opočenskému dle
přílohy č.j. OU Lib …/13. A pověřuje mzdovou účetní paní Ivanu Janatovou výplatou tohoto doplatku ve
výplatě za měsíc duben.
Paní Irena Janatová upozornila na to, že ZO nebyl předložen žádný zápis týkající se tohoto úrazu.
Starosta obce pan Luděk Opočenský odpověděl, že zápis je k nahlédnutí v kanceláři starosty obce.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod v obsáhlé diskuzi do které se zapojili zastupitelé obce a někteří
z hostů. Poté přijala níže uvedené usnesení, které navrhl pan Ing. Miloš Hvězda jako protinávrh
předloženého usnesení starosty obce pana Luďka Opočenského.
Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11.
2006, bod 18).
Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát rozhodlo přesunout bod jednání týkající se škody vzniklé při výkonu veřejné
funkce starosty obce pana Luďka Opočenského na příští jednání ZO.

(Hlasování: / 11: 0 : 2 / pro: Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M.,
Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Opočenský L., MUDr. Šlechta V.)
Usnesení Z13/24 bylo přijato

5. Směna pozemků parc. č. 1065/4 v majetku obce Libštát za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4, ve
vlastnictví fyzických osob
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě usnesení RO:
R 33/13
RO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského sepsáním směnné smlouvy
na směnu pozemků parc. č. 1065/4 (geometrický plán č. 504-159/2012) v majetku obce
Libštát, za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4 (geometrický plán č. 501-122/2012), ve
vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát. Tato smlouva bude předložena
ZO Libštát ke schválení (smlouva bude předložena v podkladech pro jednání) na nejbližší
jednání ZO Libštát.
Pro doplnění textové vysvětlení přednesené RO Libštát:
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, RO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě písemné dohody s manželi Devátými předkládám RO další nutný krok, který je nutný
provést k plánované směně pozemků. Jedná se o sepsání směnné smlouvy na směnu pozemků parc.
č.1065/4 (geometrický plán č. 504-159/2012) v majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4
(geometrický plán č. 501-122/2012), ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát. Tato by
měla být předložena ZO Libštát ke schválení.
RO se seznámila s dalším postupem ohledně plánované směny pozemků parc. č.1065/4 (geometrický
plán č. 504-159/2012) v majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4 (geometrický plán č.
501-122/2012), ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/25

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje směnnou smlouvu č. j.: OU Lib 296/13 s manžely
Devátými na směnu pozemku parc. č. 1065/4 (geometrický plán č. 504-159/2012) v
majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4 (geometrický plán č. 501122/2012), ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/25 bylo přijato

6. Informace z jednání ohledně případné změny územního plánu obce Libštát
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě usnesení RO:
R 31/13
RO Libštát vzala na vědomí informace z jednání ohledně změny územního plánu obce
Libštát. Tyto informace budou projednány na nejbližším jednání ZO Libštát, kde se
rozhodne další postup řešení případné změny územního plánu obce Libštát

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Pro doplnění textové vysvětlení přednesené RO Libštát:
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, RO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě pověření RO, místostarosta obce pan Pavel Janata, spolu s paní Janou Malou dne 4. dubna
2013 (středa) jednal s pracovníky MÚ Semily, odboru územního plánování ohledně případné změny
územního plánu obce Libštát.
zjištěné informace:
a) zdali se může pořídit změna stávajícího platného územního plánu, který byl schválen dne 29. 9.
2010
ano může se jednat o pořízení změny ÚP, ihned po zrušení usnesení ZO Z10/038
b) jak dlouho by případná změna ÚP trvala, a kdy by mohla být schválena
dle informací z projednávané změny ÚP města Semily, kde byli dodrženy všechny zákonné
lhůty, a průběh projednávání byl bez jakýchkoliv odvolání, se dá předpokládat min. 1 rok
c) kolik by stálo pořízení změny územního plánu
předpokládá se částka cca 30 000,- Kč, ale bude se odvíjet podle řešených lokalit, které by se
v rámci změny územního plánu řešily. Tato částka je podmíněna spoluprací s MÚ Semily,
odboru územního plánování, které by bylo pořizovatelem a spolupracovalo by s námi zadarmo
(vzhledem k rozpracovanosti a určité posloupnosti jednotlivých kroků by na případně změně ÚP
mohli začít pracovat v cca září, či říjnu). V případě rychlosti a neakceptování termínů MÚ Semily
si lze na tuto práci najmout takzvaného létajícího pořizovatele územního plánu, kterému by byly
hrazeny veškeré výdaje (cena za jeho služby by se určila výběrovým řízením, dle mého
dohledání na internetu by se mohlo jednat o částku v rozmezí mezi 50 000 až 100 000,- Kč)
Text z internetové diskuze MMR (ministerstvo pro místní rozvoj) k pořízení změny ÚP v nejmenované
obci, kde se dožaduje soukromý investor změny ÚP:
Vaším prvním cílem je podat na obec, jejíhož území se váš požadavek týká, žádost o zařazení do
případné změny územního plánu. Jsou obce (větší), které provádějí změnu ÚP třeba i ročně, jsou obce,
kde se do změn ÚP nehrnou a tam budete možná muset počkat, až se sejde víc zájemců nebo se s
obcí nějak dohodnout. Jakým způsobem žádost podáte, není nikde dáno, mnoho obcí vede požadavky
na změnu ÚP dost neformálně. Musíte se dohodnout se s obcí (tj. zastupitelstvem obce), že je ochotno
váš požadavek do svého územního plánu vůbec předběžně akceptovat, může se stát, že vás odmítnou
rovnou, např. při jasné kolizi s veřejnými zájmy. Pak musí zastupitelstvo obce oficiálně schválit, že vás
do změny zařadí. Pak se dohodnete, zda po vás budou chtít hradit náklady na pořízení změny.
A pokud toto vše úspěšně proběhne, obec se obrátí na pořizovatele (buď obec s rozšířenou působností,
nebo "létajícího" pořizovatele) s oficiální žádostí o pořizování. Může se stát, že vaše záležitost dojde až
do zpracování do návrhu změny ÚP, ale i tak může být zamítnuta některým dotčeným orgánem, takže
se může stát, že si zaplatíte za zpracování změny ÚP, která "neprojde". To jen tak v kostce. Ve
stavebním zákoně to nehledejte, dokud se do hry nevloží pořizovatel, dotud nejste v režimu stavebního
zákona (spíš správní řád a zákon o obcích).
Místostarosta obce pan Pavel Janata podrobněji seznámil ZO Libštát s postupem, který je nutný pro
případné řešení změny územního plánu Obce Libštát. Poté navrhl jednotlivé níže uvedené usnesení, o
kterých bylo hlasováno.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/26

Zastupitelstvo Obce Libštát ruší usnesení ZO Z10/038 ze dne 29. září 2010. Toto
usnesení se ruší ke dni 17. dubna 2013.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/26 bylo přijato

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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Zastupitelstvo obce Libštát schvaluje shromažďování žádostí na změnu Územního plánu
Libštát v termínu do 32 měsíců od schválení vydání Územního plánu Libštát
zastupitelstvem obce, a dále do 3 let od schválení zprávy o uplatňování územního plánu
zastupitelstvem obce. Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu
k posouzení úplnosti a vydání stanoviska k jednotlivým žádostem, přičemž pořizovatel
toto stanovisko předloží zastupitelstvu obce k rozhodnutí v rámci zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/27 bylo přijato

7. Projednání zápisu z KV
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Kontrolní výbor provedl dne 9. března 2012 a 5. března 2013 kontrolu vybraných činností orgánů obce v
roce 2011 a v roce 2012. Zápisy ze schůzí KV jsou ZO předloženy k projednání.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/28

ZO Libštát bere na vědomí „Zápis ze schůze KV ze dne 9. 3. 2012 a ze dne 5. 3. 2013“.

(Hlasování: / 12: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I.)
Usnesení Z13/28 bylo přijato

8. Schválení plánu činnosti KV na rok 2013
Předseda kontrolního výboru pan Karel Jiřiček předložil ZO ke schválení návrh plánu činnosti KV na rok
2013.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/29

ZO Libštát schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedovi
kontrolního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedové výborů předkládají
k projednání ZO.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J.,
Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/29 bylo přijato

9. Rozpočtová změna
Na základě rozhodnutí RO o poskytnutí půjčky za účelem překlenutí tíživé finanční situace občana
Libštátu je nutné schválit rozpočtovou změnu č. 1.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/30

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy
rozpočtu číslo 1. na rok 2013, ze dne 12. dubna 2013.

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/30 bylo přijato

10. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
RO Libštát byly předloženy paní ředitelkou příspěvkové organizace MZŠ Libštát Mgr. Janou Markovou a
ředitelkou MŠ Libštát paní Danou Kousalovou návrhy na rozdělení hospodářských výsledků škol – viz
příloha.
RO projednala výše uvedený bod a přijala níže uvedené usnesení.
R 8/13

RO Libštát se seznámila s návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 u
PO MZŠ Libštát (č. j. OÚ Lib 126/13, ze dne 7. února 2013) a MŠ Libštát (č. j. OÚ Lib
121/13, ze dne 4. února 2013) a doporučuje členům ZO tyto návrhy schválit.

Na tomto základě předkládám ZO Libštát níže uvedené usnesení.
ZO se seznámilo s předloženými návrhy na rozdělení hospodářských výsledku příspěvkových
organizací za rok 2012 a přijala níže uvedené usnesení.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/31

ZO Libštát se seznámilo s návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 u
PO MZŠ Libštát (č. j. OÚ Lib 126/13, ze dne 7. února 2013) a MŠ Libštát (č. j. OÚ Lib
121/13, ze dne 4. února 2013) a tyto návrhy schvaluje:
a) na základě návrhu ředitelky PO Masarykova ZŠ rozdělit hospodářský výsledek roku
2012 tak, že částka 3 426,33 Kč bude přidělena do rezervního fondu PO MZŠ Libštát
b) na základě návrhu ředitelky PO Mateřská škola rozdělit hospodářský výsledek
roku 2012 ve výši 57 098,48 Kč takto: částka 40 000,- Kč bude přidělena do
rezervního fondu PO a částka 17 098,48 Kč bude přidělena do fondu odměn.

(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda
M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/31 bylo přijato

11. Stanovisko ředitele společnosti Severočeské komunální služby s.ro pana Zdeňka Faistavera ke
zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, ZO
předložena tato důvodová zpráva, včetně stanoviska ředitele společnosti Severočeské komunální
služby s.ro pana Zdeňka Faistavera ke zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát:
v neděli dne 14. dubna 2013 mne (místostarostu obce pana Pavla Janatu) emailem informoval ředitel
společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., pan Zdeněk Faistaver o jeho názoru a stanovisku
k vypsaným výzvám na zajištění odvozu komunálního odpadu v Obci Libštát. Jelikož jsou jeho
informace velice důležité, tak jsem si ho dovolil pozvat na dnešní veřejné jednání ZO, na kterém bude
připraven vysvětlit jeho stanovisko.
Místostarosta obce pan Pavel Janata ZO objasnil důvody dodatečného zařazení tohoto bodu na
program jednání, poté předal slovo panu Zdeňkovi Faistaverovi, který přednesl svoje stanovisko ke
zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci Libštát
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod v obsáhlé diskuzi, která se rozvinula i do oblasti likvidování
odpadů v obci Libštát, do které se zapojili zastupitelé obce a někteří z hostů. Poté přijala níže uvedené
usnesení.
Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát se seznámilo se stanoviskem ředitele společnosti Severočeské komunální
služby s.r.o., pana Zdeňka Faistavera ke zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci
Libštát, na základě kterého rozhodla zrušit vyvěšené výzvy na likvidaci odpadů v obci
Libštát a pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vyvěsit nové výzvy, které
budou v souladu s platnými zákony.

(Hlasování: / 12: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Hvězda M., Ing.
Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Kotas J.)
Usnesení Z13/32 bylo přijato

V již výše zmíněné obsáhlé diskuzi, která se rozvinula i do oblasti likvidování odpadů v obci Libštát, se
slečna Stanislava Hodboďová zeptala ředitele Severočeských komunálních služeb s.r.o., pana Zdenka
Faistavera na možnosti odvážet odpadové nádoby za mostem u Ničů, který má vlivem špatného stavu
omezenou tonáž. Pan Zdeněk Faistaver přislíbil odvoz komunálního odpadů malým vozidlem jednou za
14 dní.
Žádný z diskutujících kromě slečny Stanislavy Hodbodové, nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád
ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

12. Projednání aktuálních záležitostí a informací
Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o
o statickém posouzení mostů u Ničů a Na hořením konci a o dalším navrhovaném
postupu při plánované opravě mostů
Slečna Stanislava Hodboďová se zeptala na plánovaný začátek opravy mostu u Ničů,
která byla přislíbená na duben. Starosta obce pan Luděk Opočenský odpověděl že statik
nesplnil dohodnutý termín a že se tím všechno posunulo.
paní Ladislava Doležalová se zeptala jak to bude s příjezdem záchranné služby v době
rekonstrukce mostu. Starosta obce pan Luděk Opočenský odpověděl že v době
rekonstrukce mostu (v nejkratším možném časovém úseku, který bude nutné vlivem
technologickému postupu rekonstrukce mostu dodržet) bude umožněn vstup pouze pro
pěší a tudíž záchranná služba se v případě nějakého nutného ošetření musí dostat také
pěšky, popřípadě s lehátkem na kolečkách.
13. Diskuse a různé a
pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát se dotázal a poté informoval o
rozhodnutí o výběru pronájmu Kiosku u Koupaliště, zdali chtějí rozhonout zastupitelé,
nebo zdali nechají rozhodnou RO. Zastupitelé se přiklonili k názoru aby rozhodla RO.
-

v prvním kole se nepřihlásil žádný ze zájemců o stavební parcely v lokalitě na Vyšehradě.

-

objednání stromků, které připravil ve spoluprách s panem Karlem Jiřičkem. Vše na
základě přišlé emailové výzvy, ve které máme možnost získat zdarma určité druhy
stromků pro výsadbu v obci Libštát.

pan Ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV
se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského, zdali sleduje Granty LK, ohledně
možnosti získání dotací. Na tuto otázku mu starosta odpověděl že se k tomu zatím z
časového vytížení nedostal.
14. Závěr
Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 22,11 hodin ukončil 3. veřejné jednání Zastupitelstva obce
Libštát v roce 2013

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát

11

Souhrn přijatých usnesení z 3. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 17. dubna 2013
Z 13/19

ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
až březen až duben 2013.

Z 13/20

ZO Libštát jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ ve složení Ing.
David Tauchman, Ing. Zdeněk Lhota, Ing. Jiří Hradecký, Ing. Jiří Pavlů, Luděk
Opočenský. Náhradníky této komise: Pavel Janata ml., Zdeněk Kousal, Karel Jiříček,
David Farský a Vladimír Janata. Tato komise je zároveň pověřena funkcí komise pro
otevírání obálek.

Z 13/21

ZO Libštát se seznámilo s výzvou na dodání nabídky „Snížení energetické náročnosti
objektu OÚ“. Tento dokument schvaluje a pověřuje starostu Luďka Opočenského
zveřejněním výzvy na ÚD a přímým oslovením alespoň 4 uchazečů. Termín vyvěšení 19.
dubna 2013 až 13. května 2013 do 12,00 hod.

Z 13/22

ZO Libštát pověřuje RO ke schválení výběru nejvhodnějšího zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu na „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ“ podle návrhu hodnotící
komise.

Z 13/23

ZO Libštát pověřuje RO ke schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na
zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na projekt „Snížení energetické náročnosti
objektu OÚ“.

Z 13/24

ZO Libštát rozhodlo přesunout bod jednání týkající se škody vzniklé při výkonu veřejné
funkce starosty obce pana Luďka Opočenského na příští jednání ZO.

Z 13/25

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje směnnou smlouvu č.j.: OU Lib 296/13 s manžely
Devátými na směnu pozemku parc. č. 1065/4 (geometrický plán č. 504-159/2012) v
majetku obce Libštát, za pozemky parc. č. 187/3 a 188/4 (geometrický plán č. 501122/2012), ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát.

Z 13/26

Zastupitelstvo Obce Libštát ruší usnesení ZO Z10/038 ze dne 29. září 2010. Toto
usnesení se ruší ke dni 17. dubna 2013.

Z 13/27

Zastupitelstvo obce Libštát schvaluje shromažďování žádostí na změnu Územního plánu
Libštát v termínu do 32 měsíců od schválení vydání Územního plánu Libštát
zastupitelstvem obce, a dále do 3 let od schválení zprávy o uplatňování územního plánu
zastupitelstvem obce. Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu
k posouzení úplnosti a vydání stanoviska k jednotlivým žádostem, přičemž pořizovatel
toto stanovisko předloží zastupitelstvu obce k rozhodnutí v rámci zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období.

Z 13/28

ZO Libštát bere na vědomí „Zápis ze schůze KV ze dne 9.3.2012 a ze dne 5.3.2013“.

Z 13/29

ZO Libštát schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013. ZO ukládá předsedovi
kontrolního výboru z každé provedené kontroly vypracovat zápis, který bude obsahovat
zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření. Zápis předsedové výborů předkládají
k projednání ZO.

Z 13/30

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy
rozpočtu číslo 1. na rok 2013, ze dne 12. dubna 2013.

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský
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ZO Libštát se seznámilo s návrhy na rozdělení hospodářských výsledků za rok 2012 u
PO MZŠ Libštát (č. j. OÚ Lib 126/13, ze dne 7. února 2013) a MŠ Libštát (č. j. OÚ Lib
121/13, ze dne 4. února 2013) a tyto návrhy schvaluje:
b) na základě návrhu ředitelky PO Masarykova ZŠ rozdělit hospodářský výsledek roku
2012 tak, že částka 3 426,33 Kč bude přidělena do rezervního fondu PO MZŠ Libštát
b) na základě návrhu ředitelky PO Mateřská škola rozdělit hospodářský výsledek
roku 2012 ve výši 57 098,48 Kč takto: částka 40 000,-Kč bude přidělena do
rezervního fondu PO a částka 17 098,48 Kč bude přidělena do fondu odměn.

Z 13/32

ZO Libštát se seznámilo se stanoviskem ředitele společnosti Severočeské komunální
služby s.r.o., pana Zdeňka Faistavera ke zveřejněným výzvám na likvidaci odpadů v obci
Libštát, na základě kterého rozhodla zrušit vyvěšené výzvy na likvidaci odpadů v obci
Libštát a pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vyvěsit nové výzvy, které
budou v souladu s platnými zákony.

Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO
V pondělí dne 22. dubna 2013 pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Ověřovatelé zápisu:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
pan Janata Vladimír, zastupitel

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

