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zápis č. 6 – 2013
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 18. září 2013
Organizační záležitosti
Místo konání:
zasedací místnost OÚ Libštát
Jednání zahájeno: 19,13 hodin
Jednání skončeno: 21,20 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 Kotas Jiří, zastupitel (19,20 hodin)
pan ing. Kříž Vítězslav, zastupitel
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel
paní Pařilová Lenka, zastupitel
pan Farský David, zastupitel
Omluven:
pan ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV (nemoc)
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV
pan ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV (mimo ČR)
Neomluven:
pan Janata Vladimír, zastupitel
Přizvaní hosté:
Jednání ZO zahájil:

starosta obce pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé a občané
Libštátu, konstatoval, že je přítomno 10 zvolených členů zastupitelstva, a že je
zasedání usnášeníschopné
Zapisovatelem jmenován:
pan Janata Pavel, místostarosta
Ověřovateli zápisu jmenováni:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV
Zvolena návrhová komise:
pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV
paní Pařilová Lenka, zastupitel
(Hlasování: / 9: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Janatová I., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis.,
Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Jiřiček K.)

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:

Schválení smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN
pan Opočenský Luděk, starosta

(Hlasování o doplnění tohoto bodu do programu jednání: / 10: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K.,
Janatová I., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Navržený bod byl vložen do programu jednání jako bod. č. 10, tím dojde k číselnému posunu následujících bodů
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Upravený program jednání
1. Schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti RO
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
4. Schválení ceníku SKS Jablonec n/Nis.
5. Žádost o příspěvek na Baby Box
6. Stanovisko ZO k využití předkupního práva na pozemek stav. parc. č. 727/19, 727/26 a 608/21 o
výměře 1211 m2 (zrušení usnesení Z13/34)
7. Projednání výsledku VŘ odvozu odpadů 2014 a schválení vítěze
8. Projednání žádosti MZŠ Libštát
9. Projednání dodatku ke smlouvám o dílo - zák. změna DPH
10. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN
10. Projednání aktuálních záležitostí a informací
11. Diskuse a různé
12. Závěr
(Hlasování o konečné podobě programu jednání: / 10: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I.,
Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)

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: 16. června, 12. srpna a 10. září 2013.
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/55

ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 16. června až
10. září 2013

(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/55 bylo přijato

3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
4. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 26. června 2013
Usnesení číslo:
Obsah:
Z 13/33
ZO Libštát se seznámilo, a bere na vědomí činnost rady obce Libštát za období
od 24 dubna do 18. června 2013.
splněno

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.
předloženo na toto jednání ZO

Z 13/35

ZO Libštát zamítá předloženou žádost.
splněno

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.
splněno

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,
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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.
splněno

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.
splněno

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 Logistik s.r.o. a to
neprodleně, dle předložených rozpočtu jako vícepráce zateplení MŠ.
splněno

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.
splněno

Z 13/41

ZO Libštát pověřuje RO schválením smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem.
splněno

Z 13/42

ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce na rok 2013 podle přílohy
rozpočtu číslo 2. na rok 2013.
splněno

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.
splněno

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
splněno

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
nesplněno

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
nesplněno

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.
splněno
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ZO Libštát pověřuje starostu obce Luďka Opočenského zasláním žádosti o vyřešení
nebezpečné dopravní situace - snížení rychlosti při průjezdu náměstím na Odbor dopravy
MěÚ Semily.
splněno

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
splněno

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
probíhá

Ověřovateli zápisu 4. veřejného jednání ZO ze dne 26. června 2013, panem Zdeňkem Kousalem a paní Lenkou Pařilovou byl
zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky.

5. mimořádné veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 16. srpna 2013
Usnesení číslo:
Obsah:
Z 13/51
ZO Libštát se seznámilo s obsahem smlouvy o dílo předložené 1. vybraným uchazečem
o veřejnou zakázku Rekonstrukce mostu u Ničů fi.: DS Logistic s.r.o., 512 03 Libštát 310,
IČ 26006928, dle přílohy č. j. OU Lib 0532/13, s obsahem smlouvy souhlasí, schvaluje jí
a ukládá starostovi obce Luďkovi Opočenskému smlouvu podepsat.
splněno

Z 13/52

ZO Libštát na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se
seznámila se zněním “ Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících č.:158265 „. Tuto smlouvu schvaluje dle č. j. OU Lib 561/13 a
pověřuje starostu Luďka Opočenského tuto smlouvu podepsat.
splněno

Z 13/53

ZO Libštát se seznámilo s předloženými nabídkami na zajištění TDI na akci
Rekonstrukce mostu u Ničů v Libštátě a vybrala a schvaluje firmu SHK s.r.o, adresa 512
51 Lomnice nad Popelkou, 5. Května 725, jako vítěznou. ZO pověřuje starostu Luďka
Opočenského podpisem mandátní smlouvy s touto firmou na zajištění TDI.
splněno

Z 13/54

ZO Libštát souhlasí s umístěním stok v rámci stavby Košťálov a Libštát – Kanalizace a
ČOV, 3. Etapa, na plochách označených v ÚP Obce jako plochy, ve kterých je umístění
stavby podmíněně přípustné.
splněno

Ověřovateli zápisu 5. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 16. srpna 2013, panem MUDR. Vítem Šlechtou a panem
Ing. Vítězslavem Křížem 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).

4. Schválení ceníku SKS Jablonec n/Nis.
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
V prvním pololetí letošního roku jsem předložil ke schválení ceník služeb SKS s.r.o. na rok 2013.
Z důvodu probíhající optimalizace nákladů bylo jeho schválení odloženo. Níže Vám budou předloženy
výsledky výzvy na odvoz odpadů. Protože konec roku se již blíží je nutné tento letošní ceník buď
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schválit, nebo navrhnout jiné konkrétní řešení.
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 13/56

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje předložený ceník odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu na rok 2013, předložený firmou SKS Jablonec N/N, čj.: OÚ Lib
353/13 a ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému cenový dodatek smlouvy
podepsat.

(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/56 bylo přijato

5. Žádost o příspěvek na Baby Box
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Pan Ludvík Hess zakladatel Baby Boxů v naší republice požádal naši obec o dar pro tuto
nenahraditelnou službu pro maminky jejich děti. viz tento dopis:
Milý pane starosto Opočenský,
ve středu 28. srpna jsme instalovali v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa 58. babybox. Najdete jej jen
několik metrů vpravo od hlavního vchodu do nemocnice. Zvu Vás na jeho prezentaci a slavnostní
uvedení do provozu, které se koná ve čtvrtek 19. září ve 12 hodin.
Za osm let své existence babyboxy zachránily 88 dětí – pomohly jim vstoupit do nového života. Zvažte,
prosím, zda by bylo ve Vašich možnostech na zřízení českolipského babyboxu přispět darem. Pomůže
doslova každá koruna. Kromě instalace nových babyboxů provádíme revize, servis a inovace na všech
stávajících 57 bedýnkách po celé České republice. Na níže uvedené adrese stavíme malý azylový dům
čítající šest místností. Na každém babyboxu je informace: Odkládáš-li děťátko, protože s ním nemáš
kde přespat, zavolej 602 305 139 – tedy moje telefonní číslo. Nešťastnou maminku s děťátkem
okamžitě dovezeme do azylového domu. Zavoláte-li mi na toto číslo, rád Vám vysvětlím podrobnosti
našeho projektu.
Rozhodnete-li se podpořit babyboxy darem, vyplňte, prosím, darovací smlouvu, jejíž návrh je v příloze, a
pošlete ji jako scan na adresu info@babybox.cz, nebo dvojmo poštou na adresu Babybox pro odložené
děti – STATIM, o. s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek. Obratem Vám potvrzenou kopii pošlu
poštou. Budete uvedeni na listině dárců umístěné přímo na dvířkách babyboxu. Pošlete mi, prosím, i
svůj znak (nejlépe ve formátu JPG, ale i jinak), abych jej mohl zveřejnit mezi dárci.
Váš dar pomůže zachránit další děťátka.
Ludvík Hess, předseda, babydědek
Ludvík Hess
Babybox pro odložené děti - Statim, o. s., předseda
Nadační fond pro odložené děti Statim, předseda správní rady
104 00 Praha 10 - Hájek 88, Pod Oborou
602 305 139, fax 267 710 889
hess@hess.cz www.hess.cz www.babybox.cz
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 13/57

ZO Libštát se seznámilo se žádostí o finanční podporu a dopisem pana Ludvíka Hesse,
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zakladatele Baby Boxů a provozovatele azylového domu pro maminky. ZO Libštát
rozhodlo na podporu provozu Baby Boxů věnovat dar v částce 5 000, - Kč.
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/57 bylo přijato

6. Stanovisko ZO k využití předkupního práva na pozemek stav. parc. č. 727/19, 727/26 a 608/21 o
výměře 1211 m2 (zrušení usnesení Z13/34)
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Dne 13. 05. 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. (bylo přijato usnesení Z 13/34 ze dne). Dne 15. 05. 2013 byla na Obec Libštát
doručena žádost p. Tomáše Kvasničky a Lucie Topičové o stavební pozemek v lokalitě na Vyšehradě,
kterou ZO zamítlo. Na základě návrhu zastupitele Ing. Zdeňka Lhoty, není-li zájemce pro přímý odkup
jako například v usnesení ZO „Z12/02, jsem tuto variantu nabídl v současnosti aktuálnímu žadateli o
pozemek manželům Kvasničkovým, kteří by rádi příští rok začali stavět RD. ZO předkládám jejich
žádost o povolení přímého prodeje s tím, že souhlasí se zachováním předkupního práva pro Obec
Libštát. Paní Lucie Kvasničková je sestra pana Ondřeje Topiče občana Libštátu.
Zároveň při schválení tohoto návrhu usnesení je nutné zrušit usnesení
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.
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 13/58

ZO ruší své usnesení č. Z13/34.

(Hlasování: / 10: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T.
Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P.)
Usnesení Z13/58 bylo přijato

Z 13/59

ZO Libštát souhlasí s tím, že Obec Libštát nevyužije předkupního práva při prodeji
pozemku poz. parc. č. 727/19, 727/26 a 608/21 o výměře 1211 m2 v k.ú. Libštát a ukládá
starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému doporučit prodávajícímu panu J. Hrabálkovi,
bytem Slovenská 2033, 75501 Vsetín, odprodat tento pozemek manželům Tomáši a Lucii
Kvasničkovým, bytem Textilní 548, 51301 Semily, za stejných podmínek, jaké byly
dohodnuty v původní kupní smlouvě uzavřené Obcí Libštát.

(Hlasování: / 10: 0 : 1 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T.
Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P.)
Usnesení Z13/59 bylo přijato

7. Projednání výsledku VŘ odvozu odpadů 2014 a schválení vítěze
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
V červnu na základě rozhodnutí ZO Libštát byly vyhlášeny výzvy na:
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát
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Odvoz a likvidaci tříděných odpadů včetně NO.
Komise na otevírání obálek Vám předkládá všechny tři nabídky, které jsme obdrželi.
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 13/60 a)

ZO Libštát, na základě výsledku posouzení podaných nabídek na poskytování veřejné
služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem, vybralo uchazeče umístěného v
pořadí na prvním místě, firmu Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou,
k poskytování služby nakládání s komunálním odpadem v Obci Libštát pro rok 2014.

(Hlasování: / 9: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Pařilová
L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P., Janatová I.)
Usnesení Z13/60 a) bylo přijato

Z 13/60 b)

ZO Libštát, na základě výsledku posouzení podaných nabídek na poskytování veřejné
služby v oblasti nakládání s tříděným odpadem, vybralo uchazeče umístěného v pořadí
na prvním místě, firmu Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, k
poskytování služby nakládání s tříděným odpadem v Obci Libštát pro rok 2014.
Ukládá starostovi obce do termínu prosincového jednání ZO předložit ke schválení znění
smluv s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, která vstoupí
v platnost dnem 1. 1. 2014

(Hlasování: / 9: 0 : 2 / pro: Opočenský L., Kousal Z., Jiřiček K., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Pařilová
L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P., Janatová I.)
Usnesení Z13/60 b) bylo přijato

8. Projednání žádosti MZŠ Libštát
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě zápisu z 2. zasedání ZO Libštát dne 20. 03. 2013 bodu 3. programu předkládám ZO žádost
o navýšení rozpočtu předloženou ředitelkou příspěvkové organizace MZŠ Libštát o navýšení rozpočtu
PO MZŠ Libštát o 103 768, Kč a převod finančních prostředků za nájem vysílače fi.: Comanet Jilemnice
na budově školy.
Při projednávání tohoto bodu se mimo jiné vyjádřil i pan Zdeněk Kousal, který by očekával od bývalého
vedení MZŠ minimálně omluvný dopis spojený se stanoviskem, kdo, jak a proč pochybil při uzavírání
dodatku pracovních smluv zaměstnankyň (uklízeček) MZŠ, které došlo až do stádia proplacení
finančních prostředků k náhradě platu, které musí platit Obec Libštát ze svého rozpočtu.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný jiný z diskutujících kromě pana Zdeňka Kousala nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO,
ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/61 a)

ZO Libštát, schvaluje navýšení rozpočtu PO Masarykova základní škola Libštát o
103 768,- Kč na účelové použití těchto finančních prostředků k náhradě platu
zaměstnankyň dle přílohy č.j. OU Lib 657/13.

(Hlasování: / 8: 0 : 3 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D.
/ proti: 0 / zdržel se: Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V.)
Usnesení Z13/61 a) bylo přijato
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát
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ZO Libštát souhlasí s převodem finanční částky 15 000,- Kč z nájemného za umístění
internetového přenašeče firmy Comanet Jilemnice na budově školy do rozpočtu PO MZŠ
Libštát. Prostředky budou PO použity k úhradě internetového připojení MZŠ Libštát.

(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/61 b) bylo přijato

9. Projednání dodatku ke smlouvám o dílo - zák. změna DPH
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Na základě změn zákonů o DPH jsme museli k vysoutěženým smlouvám na zateplení Mateřské školky
s fi. DS Logistic s.r.o. a Jamas s.r.o. doplnit zákonné dodatky o změně DPH z 20 na 21% a fakturační
podmínku o působnosti přenesené daňové povinnosti na Obec Libštát podle zákona 235/2004Sb. o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů § 92 c poskytnutí stavebních nebo montážních prací
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 13/62

ZO Libštát bere na vědomí dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené s firmou DS Logistic
s.r.o., 512 03 Libštát, IČ: 26006928 na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti a
instalace TČ do objektu MŠ – část zateplení“ a dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené
s firmou Jamas s.r.o., Bavlnářská 360, 513 01 Semily, IČ: 64788849 na dodávku stavby
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu MŠ – část zdroj“

(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/62 bylo přijato

10. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN
V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO
předložena tato důvodová zpráva:
Dne 28. 8. 2013 mne oslovil náš energetický makléř pan Ing. Junek s nabídkou ještě nižší ceny za el.
energii z důvodu velmi výhodných cen na energetické burze s termínem do 31. 8. 2013. Z důvodu
potřebných úspor jsem nabídku přijal a předkládám Vám smlouvu s firmou Ampermarket a.s. ke
schválení. Na základě historicky dlouhodobě nejnižší ceny je nám doporučeno tuto smlouvu s fixací
ceny na 2 roky schválit.
Při projednávání tohoto bodu se mimo jiné zmínil pan Karel Jiřiček o platbách (na základě předložené
tabulky upřesňující el. odběry v obci Libštát) za elektřinu u přečerpávací stanice vody Na Vyšehradě,
kde není jasné, jestli platby provádí Obec Libštát a zároveň společnost SČVAK. Toto má za povinnost
prověřit starosta obce Libštát pan Luděk Opočenský, popřípadě vyřeší případné dvojí platby.
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a přijalo níže uvedené usnesení.
Žádný jiný z diskutujících kromě pana Karla Jiřička (prostřednictvím pana Ing. Zdeňka Lhoty) nepožádal zapisovatele o
zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18).

Z 13/63

ZO Libštát schvaluje předloženou Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu
NN, č. j. OÚ Lib 641/13 a ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému smlouvu
podepsat.

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát
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(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro: Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z.,
Urbánek T. Dis., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)
Usnesení Z13/63 bylo přijato

11. Projednání aktuálních záležitostí a informací5
Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o
- aktuálních informací spojených s opravou mostu u Ničů a s tím spojených ostatních záležitostí a
informací, které ovlivňují opravu tohoto mostu.
16. Diskuse a různé a
pan Pavel Janata, místostarosta
informoval ZO Libštát o
a)
aktuálních informací týkající se projednávání případné změny územního plánu
obce Libštát
b)
místním kinu 3. Květen, o aktuálních informací týkající se poskytování distributorů
filmů ve formátu 35 mm (staré filmy se stále půjčují, novinky některé společnosti
již nevydávají, některé jen sporadicky), dále navrhl řešení týkající se dalšího
provozu.
pan Jaroslav Malý, obyvatel Libštátu
se zeptal starosty obce pana Luďka Opočenského proč nesplnil usnesení
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)
a usnesení
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

starosta pan Luděk Opočenský se mu omluvil, s tím že neustále řešil záležitosti týkající
se opravy mostu u Ničů. A slíbil mu, že toto bude řešeno na příštím jednání ZO Libštát
pan Miroslav Hloušek, obyvatel Libštátu
se zeptal starosty obce pana Luďka Opočenského
jestli mohou být zápisy z RO uveřejněny na internetových stránkách Obce Libštát
(starosta odpověděl, že nelze ze zákona)
proč nebyla zveřejněna výzva na opravu mostu u Ničů v termínu daném
usnesení. (starosta odpověděl, že nemohl výzvu připravit v daném termínu
z důvodu neznalosti termínů přeložek inženýrských sítí)
doporučil ZO Libštát zvážit, žárově pozinkovat zábradlí na opravovaném mostu a
technicky vyřešit uchycení zábradlí k mostovce (několik zastupitelů se přiklonilo
k pozinkování zábradlí)
17. Závěr
Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 21,20 hodin ukončil 6. veřejné jednání Zastupitelstva obce
Libštát v roce 2013
Souhrn přijatých usnesení z 5. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 18. září 2013
Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát
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Z 13/55

ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 16. června až
10. září 2013

Z 13/56

Zastupitelstvo Obce Libštát schvaluje předložený ceník odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu na rok 2013, předložený firmou SKS Jablonec N/N, čj.: OÚ Lib
353/13 a ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému cenový dodatek smlouvy
podepsat.

Z 13/57

ZO Libštát se seznámilo se žádostí o finanční podporu a dopisem pana Ludvíka Hesse,
zakladatele Baby Boxů a provozovatele azylového domu pro maminky. ZO Libštát
rozhodlo na podporu provozu Baby Boxů věnovat dar v částce 5 000, - Kč.

Z 13/58

ZO ruší své usnesení č. Z13/34.

Z 13/59

ZO Libštát souhlasí s tím, že Obec Libštát nevyužije předkupního práva při prodeji
pozemku poz. parc. č. 727/19, 727/26 a 608/21 o výměře 1211 m2 v k.ú. Libštát a ukládá
starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému doporučit prodávajícímu panu J. Hrabálkovi,
bytem Slovenská 2033, 75501 Vsetín, odprodat tento pozemek manželům Tomáši a Lucii
Kvasničkovým, bytem Textilní 548, 51301 Semily, za stejných podmínek, jaké byly
dohodnuty v původní kupní smlouvě uzavřené Obcí Libštát.

Z 13/60 a)

ZO Libštát, na základě výsledku posouzení podaných nabídek na poskytování veřejné
služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem, vybralo uchazeče umístěného v
pořadí na prvním místě, firmu Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou,
k poskytování služby nakládání s komunálním odpadem v Obci Libštát pro rok 2014.

Z 13/60 b)

ZO Libštát, na základě výsledku posouzení podaných nabídek na poskytování veřejné
služby v oblasti nakládání s tříděným odpadem, vybralo uchazeče umístěného v pořadí
na prvním místě, firmu Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, k
poskytování služby nakládání s tříděným odpadem v Obci Libštát pro rok 2014.
Ukládá starostovi obce do termínu prosincového jednání ZO předložit ke schválení znění
smlouvy s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, která vstoupí
v platnost dnem 1. 1. 2014

Z 13/61 a)

ZO Libštát, schvaluje navýšení rozpočtu PO Masarykova základní škola Libštát o
103 768,- Kč na účelové použití těchto finančních prostředků k náhradě platu
zaměstnankyň dle přílohy č.j. OU Lib 657/13.

Z 13/61 b)

ZO Libštát souhlasí s převodem finanční částky 15 000,- Kč z nájemného za umístění
internetového přenašeče firmy Comanet Jilemnice na budově školy do rozpočtu PO MZŠ
Libštát. Prostředky budou PO použity k úhradě internetového připojení MZŠ Libštát.

Z 13/62

ZO Libštát bere na vědomí dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené s firmou DS Logistic
s.r.o., 512 03 Libštát, IČ: 26006928 na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti a
instalace TČ do objektu MŠ – část zateplení“ a dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené
s firmou Jamas s.r.o., Bavlnářská 360, 513 01 Semily, IČ: 64788849 na dodávku stavby
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu MŠ – část zdroj“

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

Obec Libštát
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ZO Libštát schvaluje předloženou Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu
NN, č. j. OÚ Lib 641/13 a ukládá starostovi obce panu Luďkovi Opočenskému smlouvu
podepsat.

Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO v úterý dne 24. července 2013
pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát

Ověřovatelé zápisu:
pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV

Místostarosta:
pan Pavel Janata

Starosta:
pan Luděk Opočenský

