
Obec Libštát 

Ověřovatelé zápisu: Místostarosta: Starosta: 
paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV       pan Pavel Janata (omluven)                                         pan Luděk Opočenský 
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV  
 

1
 

 
 
 

zápis č. 8 – 2013 
z 8. mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 29. října 2013 

 
 

 
 Organizační záležitosti 
 

 Místo konání:  zasedací místnost OÚ Libštát 
 

 Jednání zahájeno: 19,08 hodin  
 

 Jednání skončeno: 19,53 hodin 
 

 Přítomni zastupitelé: pan Opočenský Luděk, starosta  
pan Janata Pavel, místostarosta      
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 Urbánek Tomáš Dis., zastupitel                                

pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV (19.13 hodin) 
pan Farský David, zastupitel   

Omluven:  pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu 
paní Pařilová Lenka, zastupitel                               

Neomluven:          

Přizvaní hosté:  - 
 

Jednání ZO zahájil: starosta obce pan Luděk Opočenský, přivítal přítomné zastupitelé a občané 
Libštátu, konstatoval, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva, a že je 
zasedání usnášeníschopné 

 

Zapisovatelem jmenován:  pan Janata Pavel, místostarosta      
 

Ověřovateli zápisu jmenováni:  paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV 
pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV  

 

Zvolena návrhová komise:    pan ing. Kříž Vítězslav, zastupitel 
                       pan Farský David, zastupitel 

 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda 
M., Ing Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek T. Dis., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 
Starosta obce pan Luděk Opočenský seznámil přítomné s návrhem programu mimořádného jednání 
ZO, který je v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce.  
 
Program jednání 
 

1. Schválení záměru požádat o dotaci z POV 
2. Schválení žádosti o dotaci z Podprogramu 2.1 – Program obnovy venkova na opravu mostku u Ničů 

v Libštátě 
3. Aktuální informace a diskuze 
4. Závěr 
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1.   Schválení záměru požádat o dotaci z POV 
 

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

Liberecký kraj vypsal v Programu obnovy venkova v podprogramu 2.1 výzvu na opravu mostků a na 
základě předcházejících jednáních ZO Libštát, o nutné potřebě zajistit příspěvek na opravu mostku u 
Ničů z dotací, předkládám toto usnesení. 
  
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 13/68 ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na opravu mostku u Ničů v Libštátě a 

to z Podprogramu  2.1 - Program obnovy venkova LK 
 
(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/68 bylo přijato 
 
2.   Schválení žádosti o dotaci z Podprogramu 2.1 – Program obnovy venkova na opravu mostku u Ničů 
v Libštátě 
 

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

Podle podmínek 2. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu hospodářského a 
regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Podprogramu Program obnovy venkova 
ostatních podmínek podprogramu dle písmene „F.“ Povinné přílohy k žádosti: mimo jiné - Výpis 
usnesení ZO, ve kterém schvalují podání žádosti na daný projekt a doklad o vyčlenění prostředků na 
vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce. 
 

ZO Libštát musí schválit žádost. Proto navrhuji toto usnesení. 
 
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 13/69 ZO Libštát 

a) schvaluje žádost o dotaci ve výši 300 000,- Kč na akci „Oprava mostku u Ničů 
v Libštátě mezi obecními komunikacemi parcelní čísla: 2133 a 2134 v katastrálním 
území Libštát z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova Podprogramu 2.1 Program obnovy venkova 2. Výzva – 
dotační titul DT 4 oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť  
 

b) prohlašuje, že Obec Libštát má ve schváleném rozpočtu obce na rok 2013 vyčleněné 
finanční prostředky na vlastní podíl žadatele na opravu mostku ve výši 1 000 000,- 
Kč. 
 

c) ukládá starostovi obce Libštát panu Luďkovi Opočenskému vypracovat žádost o 
dotaci v souladu s 2. výzvou z Programu resortu hospodářského a regionálního 
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Podprogramu Program obnovy 
venkova, tuto žádost podepsat a doručit na podatelnu Libereckého kraje do 31. 10. 
2013 do 14,00 hodin. 

 
(Hlasování: / 13: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/69 bylo přijato 
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3.   Aktuální informace a diskuze 
 

V diskuzi starosta obce pan Luděk Opočenský seznámil přítomné členy ZO o  
- pozvánce na VH svazku obcí Košťálov a Libštát která se koná dne 4. 11. 2013 od 18:00 hod. na 

Obecním úřadě v Košťálově 
-  možnosti získání dotace na svozovou techniku tříděného odpadu 

 

Dále se v diskuzi se pan místostarosta obce pan Pavel Janata zeptal starosty obce pana Luďka 
Opočenského, na kdy se plánuje dokončení zatrubnění části pozemku u pana Jana Tomáše, kde se to 
řeší již cca 15 let. Starosta obce pan Luděk Opočenský odpověděl, že plánuje v pátek 1. 11. 2013 
mostní šetření na tomto pozemku. Termín realizace nebyl uveden. 
 

Místostarosta dále informoval o schůzce s panem Mgr. J. Vávrou, na které byl domluven další postup 
ohledně provozování místního kina, kde se plánuje promítání starších filmů  
 

Zastupitel obce pan Ing. M. Hvězda požádal starostu obce pana Luďka Opočenského dořešením (řeší 
se již cca 1 rok) a vybudováním zřízení sjezdu k RD manželů Smolíkových na Větrově a opravy 
nebezpečného sjezdu k RD manželů Hvězdových. Stávající nevyřešená situace ohrožuje bezpečnost 
osob a dětí, které v dané lokalitě žijí. 
 
4.  Závěr  
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský v 19,53 hodin ukončil 8. mimořádné veřejné jednání ZO obce 
Libštát v roce 2013 
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Souhrn přijatých usnesení z 8. veřejného mimořádného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 29. 
října 2013 
 
 

Z 13/68 ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na opravu mostku u Ničů v Libštátě a 
to z Podprogramu  2.1 - Program obnovy venkova LK 

 
Z 13/69 ZO Libštát 

a) schvaluje žádost o dotaci ve výši 300 000,- Kč na akci „Oprava mostku u Ničů 
v Libštátě mezi obecními komunikacemi parcelní čísla: 2133 a 2134 v katastrálním 
území Libštát z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova Podprogramu 2.1 Program obnovy venkova 2. Výzva – 
dotační titul DT 4 oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť  
 

b) prohlašuje, že Obec Libštát má ve schváleném rozpočtu obce na rok 2013 vyčleněné 
finanční prostředky na vlastní podíl žadatele na opravu mostku ve výši 1 000 000,- 
Kč. 
 

c) ukládá starostovi obce Libštát panu Luďkovi Opočenskému vypracovat žádost o 
dotaci v souladu s 2. výzvou z Programu resortu hospodářského a regionálního 
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Podprogramu Program obnovy 
venkova, tuto žádost podepsat a doručit na podatelnu Libereckého kraje do 31. 10. 
2013 do 14,00 hodin. 

 
Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO v neděli dne 30. října 2013 pan 
Pavel Janata, místostarosta obce Libštát 


