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zápis č. 4 – 2013 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 26. června 2013 

 
 

 
 Organizační záležitosti 
 

 Místo konání:  zasedací místnost OÚ Libštát 
 

 Jednání zahájeno: 19,09 hodin  
 

 Jednání skončeno: 22,41 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       

        pan ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV                 
     pan Janata Vladimír, zastupitel                     

pan ing. Kříž Vítězslav, zastupitel     
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV 
pan Dis. Urbánek Tomáš, zastupitel                                  

   pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV (19,14 hod) 
              paní Pařilová Lenka, zastupitel    
   pan Farský David, zastupitel   

Omluven:  paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV (dovolená)                                     
pan ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV (omluva SMS starostovi obce) 

   pan Kotas Jiří, zastupitel (dovolená)                                     

Neomluven:      - 
 

Přizvaní hosté:  - 
 

pan Miroslav Hloušek 
 pan Stanislav Márynka 

pan Petr Jerie 
paní Miloš Fejfar  
paní Stanislava Hodboďová 
pan Bronislav Piry 
pan Jiří Klobouček 

 

Jednání ZO zahájil: starosta obce pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé a občané 
Libštátu, konstatoval, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva, a že je 
zasedání usnášeníschopné 

 

Zapisovatelem jmenován:  pan Janata Pavel, místostarosta      
 

Ověřovateli zápisu jmenováni:  pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu   
paní Pařilová Lenka, zastupitel 

 

Zvolena návrhová komise:    pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel                                  
                   pan Farský David, zastupitel 
 
(Hlasování: / 9: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Pařilová L./ proti: 0 / zdržel se: Dis. Urbánek T., Farský D.)  
 
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.  
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Starosta obce pan Luděk Opočenský upozornil na to, že navržený bod č. 14 Úprava dopravního značení 
v Libštátě, byl dodatečně zařazen v době příprav podkladů k jednání na základě předkladatele 
zastupitele pana Vladimíra Janaty (navržený program tedy není v souladu se schváleným programem 
jednání RO):  
 
(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) 
 
Upravený program jednání 
 

1.   Schválení programu jednání 
2.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
3.   Zpráva o činnosti RO  
4.   Úhrada škody vzniklé zastupiteli při výkonu funkce 
5.   Projednání žádosti vrácení stav. pozemku 
6.   Žádost o stavební pozemek 
7.   Prodeje pozemků 
8.   Schválení závěrečného účtu Obce Libštát 2012 
9.   Projednání havarijního stavu střechy na MŠ 
10. Projednání opravy a PD mostu u Kina 
11. Rozpočtová změna 
12. Odpady výzva 
13. Projednání postupu při směně pozemků 
14. Úprava dopravního značení v Libštátě 
15. Projednání aktuálních záležitostí a informací 
16. Diskuse a různé 
17. Závěr 
 
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 
2.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
 

3. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 17. dubna 2013 
 

Usnesení číslo: Obsah:  
        

Z 13/19 ZO Libštát se seznámilo, a  bere  na  vědomí činnost rady obce Libštát za období  
  až březen až duben 2013.  

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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. 

probíhá 
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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“. 

probíhá 
 

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. 

splněno 
 

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. 501-
122/2012), ve vlastnictví fyzických osob, v katastrálním území Libštát. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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. 

probíhá 
 

Z 13/28 ZO Libštát bere na vědomí „Zápis ze schůze KV ze dne 9. 3. 2012 a ze dne 5. 3. 2013“. 
splněno 

 

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. 

probíhá 
 

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. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

Ověřovateli zápisu 3. veřejného jednání ZO ze dne 17. dubna 2013, panem Vladimírem Janatou a panem Karlem Jiřičkem byl  
zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky. 
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Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
3.  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: 24. dubna, 13. a 27. května a 18. června 2013.   

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
Z 13/33 ZO Libštát se seznámilo, a  bere  na  vědomí činnost rady obce Libštát za období  
  od 24. dubna do 18. června 2013. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se:)  
  

Usnesení Z13/33 bylo přijato 
 
4.   Úhrada škody vzniklé zastupiteli při výkonu funkce 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

V prosinci 2011 mě vznikla finanční škoda při výkonu funkce vlivem úrazu. Dle informace MV zastupitel, 
má nárok na doplatek škody vzniklé při výkonu funkce do výše průměrného platu. „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. 
 
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a hlasovalo o níže uvedeném návrhu usnesení. 
 

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
/N/   Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje proplacení škody vzniklé zastupiteli p. Luďkovi  

Opočenskému při výkonu funkce v prosinci 2011 až únoru 2012 v objemu dorovnání 
nemocenských dávek do výše průměrného měsíčního platu dle přílohy č. j. OU Lib …/13.   

 
(Hlasování: / 6: 4 : 2 / pro:  Opočenský L., Kousal Z., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., / proti: 
Janata P., Ing. Kříž V., Dis. Urbánek T., Pařilová L./ zdržel se: Jiřiček K., Farský D.)  
 

Navržené usnesení nebylo přijato 
 
5.   Projednání žádosti vrácení stav. pozemku 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Dne 13. 5. 2013 jsme od pana Jakuba Hrabálka obdrželi žádost o vyjádření, zda Obec Libštát využije 
svého předkupního práva při prodeji stavebního pozemku ppč. 727/19; 727/26; 608/21 o celkové 
výměře 1211 m2  
  
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a hlasovalo o níže uvedeném návrhu usnesení. 
 

Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 
2006, bod 18). 
 
Z 13/34 ZO Libštát souhlasí s tím, že využije předkupního práva při prodeji pozemku poz. parc. č. 

727/19; 727/26; 608/21 o celkové výměře 1211 m2 v k. ú. Libštát. ZO ukládá starostovi 
obce panu Luďkovi Opočenskému uzavřít kupní smlouvu bez zbytečného odkladu. 
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(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se:)  
 

Usnesení Z13/34 bylo přijato 
 
6.   Žádost o stavební pozemek 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Dne 15. 5. 2013 byla na Obec Libštát doručena žádost p. Tomáše Kvasničky a Lucie Topičové o 
stavební pozemek v lokalitě na Vyšehradě viz příloha.  
 
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 13/35 ZO Libštát zamítá předloženou žádost. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/35 bylo přijato 
 
7.   Prodeje pozemků 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

a) Pan Ladislav Kocour podal dne 3. 4. 2013 žádost o odkoupení pozemků p. č. 2296/3 v KÚ 
Libštát – ostatní plochy, která prochází mezi jeho pozemky a již dávno není používaná jako 
pěšina (zkratka na Lomnici n/P) tato žádost byla předložena RO a RO projednala výše uvedený 
bod a přijala níže uvedené usnesení. 

 

R 42/13 13.05.13  
RO Libštát rozhodla, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě zmocnění podle usnesení ZO 07/042, zveřejnit záměr prodeje 
částí pozemků p. č. 2296/3 (plocha cca 164 m2) v KÚ Libštát. Datum zveřejnění 17. května 
2013, na dobu 15 dní, zajistí starosta obce pan Luděk Opočenský. 

 

Zveřejnění proběhlo na úřední desce od 20. 5. 2013 do 4. 6. 2013 
 

Dále 
 

b) Pan Václav Patka podal dne 21. 5.2013 žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1801/23 v KÚ 
Libštát – orná půda, která prochází mezi jeho pozemky a je používaná v současnosti jenom jím a 
tato žádost byla předložena RO a RO projednala výše uvedený bod a přijala níže uvedené 
usnesení. 
 

R 45/13 27.05.12  
RO Libštát rozhodla, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě zmocnění podle usnesení ZO 07/042, zveřejnit  záměr  
prodeje částí pozemku p. č. 1801/23 (plocha cca 213 m2) v KÚ Libštát. Datum zveřejnění 3. 
června 2013, na dobu 15 dní, zajistí starosta obce pan Luděk Opočenský. 

 

Zveřejnění proběhlo na úřední desce od 3. 6. 2013 do 20. 6. 2013 
 

Dále 
 

c) Pan Martin Bílek podal dne 12. 06. 2013 žádost o odkoupení části pozemku p. č. 727/5 cca 
(50m2) v KÚ Libštát – orná půda, která prochází mezi jeho pozemky a je používaná 
v současnosti jenom jím. 
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RO projednala výše uvedený bod a shodla se, že v tomto případě bude tento bod předložen na 
jednání ZO. 

 

Tato žádost bude ještě projednávána na komisi pro stavební rozvoj obce v pondělí 24. 6.2013 a 
její závěr předložen jako doporučení ZO. 
 

ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedená usnesení. Případný odprodej části 
pozemku parc. č. 727/5 panu Martinovi Bílkovi bude nejdříve projednán na komisi pro stavební rozvoj, 
na kterou bude pozván pan Martin Bílek. V důvodové zprávě starosty obce pana Luďka Opočenského 
bylo uvedeno, že tento bod bude projednán na komisi pro stavební rozvoj dne 24. 6. 2013, ale nebylo 
tomu tak.   
 

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
Z 13/36 ZO Libštát schvaluje prodej pozemku parc. č. 2296/3 o výměře 164 m2, druh pozemku 

ostatní plochy, v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát, panu Ladislavu 
Kocourovi, bytem Železný Brod. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
pana Luďka Opočenského vypracováním a uzavřením kupní smlouvy. 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/36 bylo přijato 
 
Z 13/37 ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 1801/23 o výměře cca 213 m2 

(geometrické rozdělení dle zveřejněného záměru č. j OÚ Lib 386/13), druh pozemku orná 
půda, v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát, panu Václavovi Patkovi, 
bytem Libštát 313. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2, která bude vypočtena dle skutečné 
výměry a pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypracováním a uzavřením 
kupní smlouvy. 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/37 bylo přijato 
 
8.   Schválení závěrečného účtu Obce Libštát 2012 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu 
obce. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, kterou 
vypracovává krajský úřad.  
 

Tyto dokumenty musí být před projednáváním v zastupitelstvu obce vhodným způsobem zveřejněny 
nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění se uskutečnilo vyvěšením na úřední desce obecního úřadu v době 
od 29.5.2013do 13. 6. 2013. 
 

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: „Při přezkoumání hospodaření Obce Libštát 
za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky mimo chyb již odstraněných.“ ZO je předložen 
závěrečný účet obce za rok 2012 ke schválení.  
 
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 13/38 ZO Libštát, v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný 

účet obce za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a 
v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
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 územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad.   
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/38 bylo přijato 
 
9.   Projednání havarijního stavu střechy na MŠ 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Na kontrolním dni 13. 6.2013 byla otevřena pro kontrolu poškozená střecha nad střední částí naší 
mateřské školky. Dne 21. 6.2013 jsem vám posílal na prostudování materiály k havarijnímu stavu 
střechy na školce + návrhy cen maximálních (=kdyby bylo vše nové). Větší část vazby je snad 
použitelná. V pondělí 24. 6. 2013 se k tomuto havar. stavu vyjádří komise  pro stavební rozvoj 
obce a její závěry obdržíte neprodleně emailem. 
 
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 13/39 ZO Libštát se seznámilo s havarijním stavem střechy na budově Mateřské školky Libštát 

a navrhuje tato opatření:   

objednat opravu havárie střechy u firmy DS Logistic s.r.o. a to neprodleně, dle 
předložených rozpočtu jako vícepráce zateplení MŠ. 
 

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/39 bylo přijato 
 
10.   Projednání opravy a PD mostu u Kina 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Na základě pověření ZO Libštát: 
 

Z12/40  ZO Libštát se seznámilo se zněním nabídky projekčních a inženýrských prací a  
  souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení těchto projekčních prací. Tuto smlouvu  

schvaluje a ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému smlouvu  podepsat. 
 

jsem objednal a po několika urgencích a doplňujících jednáních s p. Ing. Alešem Kožnarem nám byla v 
pátek dne 21. 06. 2013 předložena závěrečná zpráva se základní dokumentací k provedení opravy 
mostů na tonáž až 30t včetně statického posouzení i stávajícího stavu. Na základě tohoto budeme moci 
neprodleně opravit dopravní značení nosností našich obou mostů. 
 
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 13/40 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na 

dodávku rekonstrukce mostu u Ničů dle projektové dokumentace do 30. 6. 2013 a 
pověřuje RO provedením výběrového řízení. 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/40 bylo přijato 
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Z 13/41 ZO Libštát pověřuje RO schválením smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/41 bylo přijato 
 
11.   Rozpočtová změna 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů v roce 2013 je zastupitelstvu předkládán RO k projednání a ke 
schválení návrh změny rozpočtu obce 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 13/42 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy  
  rozpočtu číslo 2. na rok 2013. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/42 bylo přijato 
 
12.   Odpady výzva 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Na základě usnesení ZO: 
 

Z13/32 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. 

 

Jsem zveřejnil výzvy projednané jak s Ing. J. Hradeckým tak i na RO a oslovil jsem písemně 4 firmy. 
 
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedená usnesení. 
 

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).). 
 
Z 13/43 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského, aby nejpozději dne 27. 6. 

2013 odeslal výpověď smlouvy stávající firmě na odvoz komunálního a tříděného 
odpadu. 

 

ZO Libštát pověřuje komisi pro otvírání obálek ve složení: Farský D., Janata V., Jiřiček K. 
a Opočenský L.. Otvírání obálek proběhne ne 27. 6. 2013 v 10. 00 hod. 

 
(Hlasování: / 11: 0 : 1 / pro:  Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Dis. 
Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P.) 
 

Usnesení Z13/43 bylo přijato 
 
13.   Projednání postupu při směně pozemků 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
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Na základě přijatého usnesení Z 13/6  
 

ZO Libštát se seznámilo se návrhem č. j. OÚ Lib 57/13 na směnu pozemků mezi paní Janou Malou a  
panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát a pověřuje starostu obce pana Luďka  
Opočenského (RO) přípravou této navrhované směny (geometrické oddělení pozemků atd.) Termín 
splnění: leden – únor 2013 
 

se RO zabývala navrhovanou směnou na níže uvedených jednání, ze kterých Vám uvádím záznamy: 
 
 

2. jednání Rady obce Libštát ze dne 11. února 2013 (předkladatel místostarosta obce pan Pavel Janata)  
 

Předkládám Vám písemný návrh na směnu pozemků č. j. OÚ Lib 57/13, ze dne 22. ledna 2013 mezi 
paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát, který byl 
projednán na ZO Libštát. Pro navrhované ústní jednání, které navrhuji na příští jednání RO Libštát 
doporučuji zvolit strategii, pravidla a mantinely, které budeme v této ale i v případných dalších směnách 
dodržovat (kdo bude objednávat geometrické zaměření, kdo ho bude platit (majitel, obec, nebo každý 
½), za jakou cenu budeme prodávat 1 m2 našeho pozemku (který muže být větší než nám nabízený 
pozemek na směnu) atd. 
 

projednáno RO (ZO):   Zastupitelstvo obce Libštát, dne 23. ledna 2013 
 

přijaté snesení RO (ZO):  Z 13/6  
     ZO Libštát se seznámilo se návrhem č. j. OÚ Lib 57/13 na směnu  
   pozemků mezi paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba  
     bytem Libštát 209 a obcí Libštát a pověřuje starostu obce pana 

Luďka Opočenského (RO) přípravou této navrhované směny 
(geometrické oddělení pozemků atd.) Termín splnění: leden – únor 
2013 

 
Hlasování: / 11: 0 : 1 /  
pro: Janata P., Janatová I., Ing. Hradecký J., Kotas J., Ing. Hvězda 

M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta 
V., Farský D., Pařilová L.   

proti:   0  
zdržel se:  Janata V. 

 

V diskuzi na ZO Libštát dne 23. ledna 2013 se k tomuto bodu vyjádřil pan Janata Vladimír, zastupitel:   

 

převod pozemků pod místními komunikacemi je ožehavé téma, může spustit lavinu prodejů pozemků za 
vysoké ceny. 

 

RO projednala výše uvedený bod a přijala níže uvedené usnesení. 
 

R 10/13 RO Libštát pověřuje starostu pana Luďka Opočenského, aby na příští jednání RO  
Libštát písemně pozval paní Janu Malou a pana Jaroslava Malého, oba bytem Libštát 209 
k projednání navrhované směny pozemků parc. č. 2216 (PK 814 a 815), 983/1 (PK 975), 
976/2, 2211/3, 976/1 a 1035/3 (PK 1035/1 a 1035/2), (pozemky ve vlastnictví paní Jany 
Malé a pana Jaroslava Malého) a pozemků parc. č. 947 a 948 (pozemky ve vlastnictví 
obce Libštát) 

   
Přijato usnesení R 10/13  návrh usnesení místostarosta obce pan Pavel Janata 
(Hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Janatová I., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 
 

4. jednání Rady obce Libštát ze dne 12. března 2013  
 

Na základě níže uvedeného přijatého usnesení R 10/13 z 2. Jednání RO Libštát 
 

R 10/13 RO Libštát pověřuje starostu pana Luďka Opočenského, aby na příští jednání RO  
Libštát písemně pozval paní Janu Malou a pana Jaroslava Malého, oba bytem Libštát 
209 k projednání navrhované směny pozemků parc. č. 2216 (PK 814 a 815), 983/1 (PK 
975), 976/2, 2211/3, 976/1 a 1035/3 (PK 1035/1 a 1035/2), (pozemky ve vlastnictví paní  
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Jany Malé a pana Jaroslava Malého) a pozemků parc. č. 947 a 948 (pozemky ve 
vlastnictví obce Libštát) 

 

starosta obce pan Luděk Opočenský pozval k projednávání tohoto bodu paní Janu Malou a pana 
Jaroslava Malého, oba bytem Libštát 209.  
 

Místostarosta obce pan Pavel Janata seznámil pozvané hosty paní Janu Malou a pana Jaroslava 
Malého s navrženým postupem možné směny pozemků, který byl domluven na 2. Jednání RO Libštát. 
Poté proběhla diskuze jednotlivých členů rady a pozvaných hostů. O tomto bodě bude opět jednáno na 
dalším jednání RO Libštát. RO Libštát zajistí další informace, které se týkají cenových návrhů na 
geometrické oddělení části pozemků, které by se měli směnit. 
 
 

7. jednání Rady obce Libštát ze dne 8. dubna 2013 (předkladatel místostarosta obce pan Pavel Janata)  
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, RO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 

Na základě diskuze při projednávaní tohoto bodu na 4. jednání RO Libštát, 4. bod, dne 12. března 2013, 
místostarosta obce pan Pavel Janata, zajistil cenový návrh na geometrické rozdělení dotčených 
pozemků, týkající se směny pozemků s paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem 
Libštát 209. Vzhledem k ujasnění si nejen této směny ale i případných dalších, doporučuji RO pozvat na 
příští jednání RO zastupitelé obce, na kterém by byl projednán jednotný postup při směnování či 
vykupování pozemků na kterých vedou obecní cesty. 
 

RO se seznámila s předloženou cenovou nabídkou na geometrické rozdělení dotčených pozemků, 
týkající se směny pozemků s paní Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a 
přijala níže uvedené usnesení. 
 
R 32/13 RO Libštát vzala na vědomí informace ohledně cenového návrhu geometrické rozdělení 

dotčených pozemků, týkající se směny pozemků mezi paní Janou Malou a panem 
Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát. RO doporučuje projednat tento 
bod na nejbližším jednání RO, kde budou přizvání jako hosté zastupitelé obce Libštát. 

 
Přijato usnesení R 32/13  návrh usnesení místostarosta obce pan Pavel Janata 
(Hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Janatová I., Jiřiček K., Kousal Z. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 
 
 

Na základě výše uvedených poznámek z jednání RO navrhuji přijmout ZO níže uvedené usnesení 
 
návrh usnesení: 
 

/N/ a) ZO Libštát se seznámilo s činností RO při projednáváním směny pozemků mezi paní 
Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát 

 

b) ZO pověřuje starostu obce Libštát pana Luďka Opočenského přípravou a zmapování  
všech komunikací ve vlastnictví obce Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných 
vlastníků), tak aby se zjistilo a vědělo o kolik komunikací se jedná, a to z důvodů dalších  
možných směn pozemků, které se nastartují první směnou. 

 

c)  ZO pověřuje RO aby navrhlo jednotný postup při směňování pozemků pod komunikacemi  
ve vlastnictví obce Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků). K tomuto  
bodu budou přizváni na jednání RO jako hosté členové ZO, kteří budou na jednání  
přítomni, tak aby při následném schvalování případných směn pozemků na jednání ZO  
nedošlo k nějakému rozporu a nedorozumění. 

 
 

ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedená usnesení. 
 

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).). 
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Z 13/44 ZO Libštát se seznámilo s činností RO při projednáváním směny pozemků mezi paní 

Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/44 bylo přijato 
 
Z 13/45 ZO pověřuje starostu obce Libštát pana Luďka Opočenského zmapování  
  všech veřejných komunikací v obci Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných 
  vlastníků), tak aby se zjistilo a vědělo o kolik komunikací se jedná, a to z důvodů dalších  
  možných směn pozemků, které se nastartují první směnou. Termín: 31. 8. 2013 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/45 bylo přijato 
 
Z 13/46 ZO pověřuje RO aby navrhlo jednotný postup při směňování pozemků pod veřejnými  
  komunikacemi v obci Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků).  
  K tomuto bodu budou přizváni na jednání RO jako hosté členové ZO, kteří budou na  
  jednání přítomni, tak aby při následném schvalování případných směn pozemků na  
  jednání ZO nedošlo k nějakému rozporu a nedorozumění. Termín: 31. 8. 2013 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/46 bylo přijato 
 
14.   Úprava dopravního značení v Libštátě  
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva, kterou mu předložil pan Vladimír Janata: 
 

1.  Pan Mgr. Jindřich Horáček požádal obec vyřešit dopravní značení na křižovatce 
U Devátých 
 

a. Změnou přednosti v jízdě hlavní zpět na Lomnici nad Popelkou nebo 
 

b. Pro řidiče jedoucí z Vyšehradu a odbočující na Lomnici nebo na Bělou nainstalovat pomocné 
zrcadlo umožňující výhled na vozidla a cyklisty přijíždějící od Bělé. Zrcadla musí být 
s ochranou proti zamrznutí (včetně toho současného) 

 

2.    Navrhuji snížení rychlosti při průjezdu náměstím. Důvodem je nepřehlednost při vjezdu do  
náměstí z obou směrů a absence přechodů pro chodce 

 
3. Pan Mgr. Jindřich Horáček požádal obec vyřešit dopravní značení na křižovatce pod  

Masarykovou základní školou. Navrhuje zde umístit výstražnou dopravní značku A3 křižovatka. 
Odůvodnění: při jízdě od cihelny řidič netuší, že se blíží ke křížení obecních komunikací stejného  
řádu a musí proto dávat přednost v jízdě přijíždějícímu zprava (to je vozidlům přijíždějícím od  
Školy)!!! Toto řešení je předkládáno na základě doporučení dopravní policie, která v tomto místě  
řešila malou dopravní nehodu. Toto opatření navíc zvýší bezpečnost dětí při přecházení této 

 komunikace. Tento návrh byl předběžně prodiskutován i s panem Josefem Chuchlíkem, který  
toto opatření podporuje. 

 

4. Rodina Topičových požádala obec o snížení rychlosti B 20a v ulici od MZŠ Libštát nad jejich 
dům č. p.: 292 na 30 km/hod z důvodu rychlé jízdy některých řidičů.  
Odůvodnění: velký pohyb chodců v tomto úseku a to nejenom dětí, ale i obyvatel DPS Libštát. 
Viz příloha 
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5. Navrhuji umístit zpomalovací retardér a dopravní značku obytná zóna IP 26a (b) 

Do slepé ulice Na Lukách. V úseku u statku Janatových až po žel. závoru zamčenou. 
Odůvodnění: v tomto úseku je nadprůměrný pohyb malých dětí již mnoho let. Jejich bezpečnost 
ohrožují cizí řidiči. 

 

6. Současný neutěšený stav komunikace 3. třídy na Lomnici nad Pop. V úseku žel. přejezd až po 
křižovatku na Lomnici n/P vyžaduje na několika místech okamžitý provizorní zásah. Zalepení 
největších děr se stejně před opravou finišerem musí udělat. 

 
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedená usnesení. 
 

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).). 
 
Z 13/47 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o vyřešení 

nebezpečné dopravní situace na křižovatce u Devátých vzniklé po poslední změně 
přednosti v jízdě na Odbor dopravy MěÚ Semily. 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/47 bylo přijato 
 
Z 13/48 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o vyřešení 

nebezpečné dopravní situace - snížení rychlosti při průjezdu náměstím na Odbor dopravy 
MěÚ Semily. 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/48 bylo přijato 
 
Z 13/49 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského projednáním dopravního 

značení: 
 

a. Značku A3 na křižovatku pod MZŠ Libštát 
b. Značku B 20a (30km) do ulice od MZŠ Libštát nad dům č. p.: 292 
c. Značku IP 26a (b) Do slepé ulice Na Lukách 

 
(Hlasování: / 11: 0 : 1 / pro:  Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Dis. 
Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P.) 
 

Usnesení Z13/49 bylo přijato 
 
Z 13/50 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o neodkladné 

řešení havarijního stavu komunikace v úseku žel. přejezd až po křižovatku na Lomnici 
n/P 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Dis. Urbánek T., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0) 
 

Usnesení Z13/50 bylo přijato 
 
15.  Projednání aktuálních záležitostí a informací5 
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o  
 

- provedené opravě cesty (po lokální povodni) okolo domu pana Štěpánka na Končiny (opravu  
 prováděl pan P. Vlček). 

 

- provedeném propustku u DPS (z důvodu protipovodňových opatření) a navýšení cesty (navýšení 
cesty a práce spojené s tím prováděl pan P. Vlček zdarma za uskladnění navezeného vhodného 
materiálu na provedení cesty). 
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- připravované opravě chodníku za tribunou u fotbalového hřiště 

 
16.  Diskuse a různé a  
 

pan Jiří Klobouček, občan Libštátu 
 

- podotkl, že je veliká ostuda, že místní koupaliště (vodní nádrž) není stále opraveno a 
napuštěno. Starosta obce pan Luděk Opočenský upozornil na to, že letos byla dlouhá 
zima a že pracovníci obecního úřadu dodělávají ještě práce v obecních lesích. Nicméně 
pan Karel Jiřiček zmínil, že koupaliště bude opravené do cca 2 dnů a napuštěné dle 
počasí. 

 

pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel  
 

- sdělil starostovi obce, že jím podaná žádost o dotaci LK (vybavení JPO) byla zamítnuta 
z důvodu nesplnění podmínek odeslání (bylo zasláno online prostřednictvím webových 
stránek LK). Starosta odpověděl, že pan. Ing. Kříž Vítězslav byl u odeslání této žádosti, a 
že pokud si myslel, že to starosta odesílá nesprávným postupem, že se mohl ozvat. Pan 
Ing. Kříž Vítězslav Kříž podoktl, že se starosty ptal, zdali to bude odesláno tak jak má, a 
starosta mu odpověděl, že ano. 

 
17.  Závěr  
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 22,41 hodin ukončil 4. veřejné jednání Zastupitelstva obce 
Libštát v roce 2013 
 
Souhrn přijatých usnesení ze 4. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 26. června 2013 
 
 

Z 13/33 ZO Libštát se seznámilo, a  bere  na  vědomí činnost rady obce Libštát za období  
  od 24 dubna do 18. června 2013. 
 
Z 13/34 ZO Libštát souhlasí s tím, že využije předkupního práva při prodeji pozemku poz. parc. č. 

727/19; 727/26; 608/21 o celkové výměře 1211 m2 v k. ú. Libštát. ZO ukládá starostovi 
obce panu Luďkovi Opočenskému uzavřít kupní smlouvu bez zbytečného odkladu. 

 
Z 13/35 ZO Libštát zamítá předloženou žádost. 
 
Z 13/36 ZO Libštát schvaluje prodej pozemku parc. č. 2296/3 o výměře 164 m2, druh pozemku 

ostatní plochy, v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát, panu Ladislavu 
Kocourovi, bytem Železný Brod. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
pana Luďka Opočenského vypracováním a uzavřením kupní smlouvy. 

 
Z 13/37 ZO Libštát schvaluje prodej části pozemků parc. č. 1801/23 o výměře cca 213 m2 

(geometrické rozdělení dle zveřejněného záměru č. j OÚ Lib 386/13), druh pozemku orná 
půda, v katastrálním území Libštát, z vlastnictví Obce Libštát, panu Václavovi Patkovi, 
bytem Libštát 313. Kupní cena smluvní 35,- Kč/m2, která bude vypočtena dle skutečné 
výměry a pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypracováním a uzavřením 
kupní smlouvy. 

 
Z 13/38 ZO Libštát, v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný 

účet obce za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 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 13/39 ZO Libštát se seznámilo s havarijním stavem střechy na budově Mateřské školky Libštát 

a navrhuje tato opatření:   
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objednat opravu havárie střechy u firmy DS Logistik s.r.o. a to neprodleně, dle 
předložených rozpočtu jako vícepráce zateplení MŠ. 

 
Z 13/40 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na 

dodávku rekonstrukce mostu u Ničů dle projektové dokumentace do 30. 6. 2013 a 
pověřuje RO provedením výběrového řízení. 

 
Z 13/41 ZO Libštát pověřuje RO schválením smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem. 
 
Z 13/42 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy  
  rozpočtu číslo 2. na rok 2013. 
 
Z 13/43 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského, aby nejpozději dne 27. 6. 

2013 odeslal výpověď smlouvy stávající firmě na odvoz komunálního a tříděného 
odpadu. 

 

ZO Libštát pověřuje komisi pro otvírání obálek ve složení: Farský D., Janata V., Jiřiček K. 
a Opočenský L.. Otvírání obálek proběhne ne 27. 6. 2013 v 10. 00 hod. 

 
Z 13/44 ZO Libštát se seznámilo s činností RO při projednáváním směny pozemků mezi paní 

Janou Malou a panem Jaroslavem Malým, oba bytem Libštát 209 a obcí Libštát 
 
Z 13/45 ZO pověřuje starostu obce Libštát pana Luďka Opočenského zmapování  
  všech veřejných komunikací v obci Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných 
  vlastníků), tak aby se zjistilo a vědělo o kolik komunikací se jedná, a to z důvodů dalších  
  možných směn pozemků, které se nastartují první směnou. Termín: 31. 8. 2013 
 
Z 13/46 ZO pověřuje RO aby navrhlo jednotný postup při směňování pozemků pod veřejnými  
  komunikacemi v obci Libštát (které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků).  
  K tomuto bodu budou přizváni na jednání RO jako hosté členové ZO, kteří budou na  
  jednání přítomni, tak aby při následném schvalování případných směn pozemků na  
  jednání ZO nedošlo k nějakému rozporu a nedorozumění. Termín: 31. 8. 2013 
 
Z 13/47 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o vyřešení 

nebezpečné dopravní situace na křižovatce u Devátých vzniklé po poslední změně 
přednosti v jízdě na Odbor dopravy MěÚ Semily. 

 
Z 13/48 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o vyřešení 

nebezpečné dopravní situace - snížení rychlosti při průjezdu náměstím na Odbor dopravy 
MěÚ Semily. 

 
Z 13/49 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského projednáním dopravního 

značení: 
 

a. Značku A3 na křižovatku pod MZŠ Libštát 
b. Značku B 20a (30km) do ulice od MZŠ Libštát nad dům č. p.: 292 
c. Značku IP 26a (b) Do slepé ulice Na Lukách 

 
Z 13/50 ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o neodkladné 

řešení havarijního stavu komunikace v úseku žel. přejezd až po křižovatku na Lomnici 
n/P 

 
Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO v pondělí dne 1. července 2013 
pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát 


