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zápis č. 9 – 2013 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. listopadu 2013 

 
 

 
 Organizační záležitosti 
 

 Místo konání:  zasedací místnost OÚ Libštát 
 

 Jednání zahájeno: 19,10 hodin  
 

 Jednání skončeno: 21,40 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 Janata Vladimír, zastupitel (19,12 hodin)                   
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  
pan Farský David, zastupitel   

Omluven:  pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu (nemoc)                 

Neomluven:      pan ing. Hradecký Jiří, zastupitel, člen FV  
   paní Pařilová Lenka, zastupitel               
 

Přizvaní hosté:  - 
 
 

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 Jiřiček Karel, radní a předseda KV   
pan Kotas Jiří, zastupitel 

 

Zvolena návrhová komise:    paní Janatová Irena, radní a předsedkyně FV       
                                      pan ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV 
 
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota 
Z., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se:)  
 
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 byly vzneseny tyto návrhy 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: Pořízení svozové techniky ke sběrnému dvoru – schválení záměru 
  

předkladatel:   pan Opočenský Luděk, starosta 
 
navrhovaný bod: Instalace energeticky úsporného zdroje do budovy OÚ Libštát – schválení záměru 
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předkladatel:   pan Opočenský Luděk, starosta 
 
navrhovaný bod: Souhlas ZO Libštát se stavbou umístění el. kabelu do funkční plochy „zeleň  
   doprovodná“ 
  

předkladatel:   pan Janata Pavel, místostarosta 
 
navrhovaný bod: Souhlas ZO Libštát se stavbou stájí (přístřešku) pro koně o vnějších  
   rozměrech 7,4 x 9 m, v obci Libštát (577294),  na  pozemku parc. č. 560/2,  
   v katastrálním území Libštát (683507) 
  

předkladatel:   pan Janata Pavel, místostarosta 
 
Navržené body byly vloženy do programu jednání jako body. č. 9, 10, 11 a 12, tím dojde k číselnému posunu následujících 
bodů 
 
Upravený program jednání 
 

1.   Schválení programu jednání 
2.   Zpráva o činnosti RO 
3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
4.   Obecní kanalizace - pověření místostarosty 
5.   Geodetické zaměření Končiny 
6.   Pravidla pro prodej parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2014 
7.   Rozpočtové změny 
8.   Zateplení budovy OÚ Libštát - schválení realizace akce 
9.   Pořízení svozové techniky ke sběrnému dvoru – schválení záměru 
10. Instalace energeticky úsporného zdroje do budovy OÚ Libštát – schválení záměru 
11. Souhlas ZO Libštát se stavbou umístění el. kabelu do funkční plochy „zeleň doprovodná“ 
12. Souhlas ZO Libštát se stavbou stájí (přístřešku) pro koně o vnějších rozměrech  
      7,4 x 9 m, v obci Libštát (577294),  na  pozemku parc. č. 560/2, v katastrálním území Libštát  
      (683507) 
13. Projednání aktuálních záležitostí a informací 
14. Diskuse a různé 
15. Závěr 
 
(Hlasování o konečné podobě programu jednání: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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)  
  
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. října a 11. listopadu 2013.   

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
Z 13/70 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 21. října až 11. 

listopadu 2013. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/70 bylo přijato 
 
3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
 

6. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 18. září 2013 
 

Usnesení číslo: Obsah:  
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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 
splněno 

 

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. 

splněno 
 

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. 
splněno 

 

Z 13/58 ZO ruší své usnesení č. Z13/34. 
splněno 

 

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. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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. 

probíhá 
 

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. 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

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“ 

splněno 
 

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. 

splněno 
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Ověřovateli zápisu 6. veřejného jednání ZO ze dne 18. září 2013, panem Zdeňkem Kousalem a panem Ing. Zdeňkem Lhotou 
byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky. 
 
7. veřejné mimořádné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 9. října 2013 
 

Usnesení číslo: Obsah:  
        

Z 13/64 ZO Libštát ruší usnesení ZO Libštát Z 13/59, ze dne 18. 9. 2013. 
splněno 

 

Z 13/65 ZO Libštát, na základě návrhu pana Jakuba Hrabálka, bytem Slovenská 2033, 755 01 
Vsetín, souhlasí s tím, že využije předkupního práva při prodeji pozemku poz. parc. č.  
727/19, 727/26 a 608/21 o celkové výměře 1211 m2 v k. ú. Libštát.  

splněno 
 

Z 13/66 ZO Libštát se seznámilo s obsahem Kupní smlouvy mezi účastníky Obcí Libštát, na 
straně kupující a panem Jakubem Hrabálkem, bytem Slovenská 2033, 755 01 Vsetín, na 
straně prodávající, na nákup pozemku poz. parc. č. 727/19, 727/26 a 608/21 o celkové 
výměře 1211 m2 v k. ú. Libštát. S obsahem smlouvy souhlasí a ukládá starostovi obce 
Luďkovi Opočenskému smlouvu podepsat. 

splněno 
 

Z 13/67 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu obce na rok 2013 podle přílohy rozpočtu  
 číslo 3. na rok 2013 

splněno 
 

Ověřovateli zápisu 7. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 9. října 2013, panem Zdeňkem Kousalem a panem MUDr. 
Vítem Šlechtou byl zápis podepsán a nebyly proti jeho znění podány námitky. 
 
8. veřejné mimořádné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 29. října 2013 
 

Usnesení číslo: Obsah:  
        

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 

splněno 
 

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. 

splněno 
 

Ověřovateli zápisu 8. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 29. října 2013, paní Irenou Janatovou a panem Ing. Zdeňkem 
Lhotou 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.   Obecní kanalizace - pověření místostarosty 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla starostou obce Libštát panem Luďkem Opočenským, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
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Na základě jednání na Svazku obcí Libštát Košťálov, kde byla ze strany Obce Libštát vyslovena výtka, 
že do naší obce neproudí dostatek informací byla na zasedání RO Libštát vznesena připomínka, aby byl  
místostarosta obce pan P. Janata pověřen ZO k jednání se Svazkem ohledně budoucí kanalizace obcí 
Libštát Košťálov 
 
ZO Libštát projednalo výše uvedený bod a hlasovalo o níže uvedeném návrhu usnesení, které navrhl 
pan Ing. Zdeněk Lhota 
 

Žádný jiný z diskutujících zastupitelů nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 
2006, bod 18). 
 
Z 13/71 Zastupitelstvo Obce Libštát pověřuje pana Pavla Janatu zastupováním obce Libštát na 

všech jednáních týkající se zamýšlené stavby společné kanalizace realizované svazkem 
obcí Košťálov – Libštát. Zároveň ukládá starostovi obce o tomto rozhodnutí informovat 
orgány svazku obcí Košťálov – Libštát, projektanta kanalizace a firmu PROVOD. 

 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., Urbánek 
T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata P., Janata V.)  
 

Usnesení Z13/71 bylo přijato 
 
5.   Geodetické zaměření Končiny 
 

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

Na posledním jednání RO (včetně zastupitelů) byl zhodnocen stav veřejných komunikací na 
soukromých pozemcích a RO se shodla, že je potřeba nechat geodetickou firmou zmapovat skutečnou 
trasu komunikací v lokalitě na Končinách, ze které bude zřejmé, na kterých pozemcích  se komunikace 
nacházejí a jakou mají plochu. 
  
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 13/72 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na 

zmapování veřejných komunikací na Končinách a to v rozsahu: 
 

- od Krausových (čp. 189) až po katastrální území Svojek 
- od Krausových (čp. 189) až po obecní cestu (poz. parc. č. 2225) u Koldových (čp. 254) 
- od Krausových (čp. 189) až po křižovatku u Machových (čp. 191) 
 

Zaměření bude obsahovat skutečný stav používané cesty s vytýčením plochy na 
jednotlivých dotčených parcelách. 
 

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/72 bylo přijato 
 
Z 13/73 ZO Libštát pověřuje RO výběrem nejvhodnějšího uchazeče na zmapování veřejných 

komunikací na Končinách  
 

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/73 bylo přijato 
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6.   Pravidla pro prodej parcel v lokalitě na Vyšehradě pro rok 2014 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
 
ZO Libštát dne 23. ledna 2013 schválila pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě na Vyšehradě a 
to pro rok 2013. Je tedy nutné upravit pravidla pro rok 2014. Je nutné se zamyslet nad možnou úpravou 
stávajících pravidel a to vzhledem k navrhované ceně za 1 m2, časovým termínům a možné cílové 
prémie. A to i v souvislosti s tím, že se nám v roce 2013 nepřihlásil žádný potencionální zájemce o 
pozemek. 
 
ZO Libštát k tomuto bodu vedlo rozsáhlou diskuzi, týkající se možné úpravy ceny za 1 m2 a možnosti  
odkanalizování této lokality. Poté hlasovalo o návrhu usnesení místostarosty pana Pavla Janaty a dvou 
protinávrhů a to pana Vladimíra Janaty a paní Ireny Janatové. 
 

 
Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
N ZO Libštát se seznámilo s upraveným návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel v 

lokalitě na Vyšehradě pro rok 2014“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání pod č. j.  
OÚ Lib 42/13 a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi 
Opočenskému uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce obecního úřadu. 
Termín zveřejnění od 2. do 31. prosince 2013. 
 

(cena 250,- Kč za 1 m2, cílová prémie 100,- Kč po kolaudaci)  
návrh usnesení místostarosta pan Pavel Janata 
 

PN 1 ZO Libštát se seznámilo s upraveným návrhem „Pravidel pro prodej stavebních parcel v 
lokalitě na Vyšehradě pro rok 2014“, uvedených v příloze k tomuto bodu jednání pod č. j.  
OÚ Lib 42/13 a tato pravidla schvaluje. Ukládá starostovi obce panu Luďkovi 
Opočenskému uveřejnit pravidla a seznam parcel na úřední desce obecního úřadu. 
Termín zveřejnění od 2. do 31. prosince 2013. 
 

(cena 350,- Kč za 1 m2, cílová prémie 100,- Kč po ukončení hrubé stavby a 100,- Kč po 
kolaudaci)  
návrh usnesení pan Vladimír Janata 
 

PN 2 ZO Libštát odkládá tento bod na příští jednání ZO. Do té doby by se měly vyřešit 
případné možné návrhy odkanalizování této lokality. 

 

návrh usnesení paní Irena Janatová 
 
Hlasování o protinávrhu usnesení  PN 2 
/ 1: 7 : 4 / pro:  Janatová I. / proti: Opočenský L., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., MUDr. Šlechta V., Farský D.  
/ zdržel se: Janata P., Jiřiček K., Urbánek T. Dis., Ing. Lhota Z.)  
 

Usnesení nebylo přijato 
 
(Hlasování o protinávrhu usnesení  PN 1 
/ 7: 3 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: Janata P., 
Janatová I., Urbánek T. Dis. / zdržel se: Jiřiček K., Ing. Lhota Z.)  
 

Usnesení nebylo přijato 
 
Hlasování o návrhu usnesení  N  
/ 4: 1 : 7 / pro:  Janata P., Jiřiček K., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., D. / proti: Janatová I. / zdržel se: Opočenský L., Janata V., Kotas 
J., Ing. Hvězda M., Urbánek T. Dis., MUDr. Šlechta V., Farský)  
 

Usnesení nebylo přijato 
 
ZO Libštát tento bod bude řešit z důvodu neshody na příštím jednání ZO Libštát. 
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7.   Rozpočtové změny 
 

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 k projednání a ke 
schválení 4. 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 13/74 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce Libštát na rok 2013 podle přílohy 

rozpočtu číslo 4. na rok 2013. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/74 bylo přijato 
 
8.   Zateplení budovy OÚ Libštát - schválení realizace akce 
 

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

Letos nám byla schválena dotace na zateplení budovy OU Libštát. Po zveřejnění byla vybrána a 
schválena RO vítězná firma. Dále RO schválila Smlouvu č. 12115993 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. Jako další krok předkládám ZO Libštát schválení realizace této akce na 
rok 2014. 
 
Pan Ing. Zdeněk Lhota se dotázal starosty, zdali ověřil podporu De minimis a zdali je vše v pořádku. 
Starosta obce pan Luděk Opočenský odpověděl, že podpora De minimis byla ověřená a je v pořádku. 
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 13/75 ZO Libštát schvaluje realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu OU“ a 

Smlouvu č. 12115993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí bere na vědomí. Realizace proběhne v 
roce 2014. 

 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Lhota Z., Urbánek T. 
Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I., Ing. Kříž V.)  
 

Usnesení Z13/75 bylo přijato 
 
9.   Pořízení svozové techniky ke sběrnému dvoru – schválení záměru 
 

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

V roce 2011 jsme v souladu s Prioritami ZO Libštát (bod č. 1.) schválili záměr požádat o dotaci na 
výstavbu nového sběrného dvora. Z důvodu chybějícího stavebního povolení jsme doposud nezažádali 
o tuto dotaci. Nyní je stavební povolení přislíbeno stav. úřadem v Semilech. Z tohoto důvodu letos 
budeme moci podat tuto žádost. Z podmínek dotace, ale vyplynulo, že svozová technika pro svoz 
odpadů (jak kom, tak i TO) podléhá limitům De minimis. Z tohoto důvodu předkládám ZO Libštát ke 
schválení záměr pořídit s pomocí dotace svozovou techniku pro svoz odpadů (druhá žádost), včetně 
nákupu kontejnerů na TO odpad k rozšíření počtu sběrných míst. Jenom na TO nás odvoz svozovou 
firmou stojí cca 120 000,-Kč ročně. Dále bychom touto technikou nahradili opotřebovaný nosič 
kontejnerů za traktor, který by sloužil jako záložní a do těžkého terénu (do lesa…) 
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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 13/76 a) ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na pořízení svozové techniky včetně 

kontejnerů pro TO. 
 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Urbánek T. Dis., 
Pařilová L., / proti: 0 / zdržel se: Ing. Lhota Z., Farský D.)  
 

Usnesení Z13/76 a) bylo přijato 
 
Z 13/76 b) ZO Libštát pověřuje RO Libštát schválením žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na pořízení svozové 
techniky včetně kontejnerů pro TO. Realizace proběhne v roce 2014 až 2015. 

 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Kousal Z., Jiřiček K., Janatová I., Kotas J., Ing. Kříž V., Urbánek T. Dis., 
Pařilová L., / proti: 0 / zdržel se: Ing. Lhota Z., Farský D.)  
 

Usnesení Z13/76 b) bylo přijato 
 
10.   Instalace energeticky úsporného zdroje do budovy OÚ Libštát – schválení záměru 
 

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

V letošním roce jsme obdrželi na základě Smlouvy č. 12115993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dotaci na zateplení pláště 
budovy, včetně výměny výplní. K tomuto musíme provést odvlhčení stavby nejlépe podříznutím a 
vyměnit podlahy v přízemí. Z tohoto důvodu vyplynula na minulých jednáních ZO potřeba získání dotace 
na další úspory. Tento záměr předkládaný ke schválení s návrhem smlouvy s fi.: EKO-POINT Czech 
s.r.o. (dotace na zateplení budovy i zateplení školky) přináší naší obci komplexní řešení tohoto 
problému. Nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo 24KW, nové podlažní topení v přízemí a v patře vytápění 
klasickými radiátory. 
 
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 13/77 a) ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na Instalace energeticky úsporného 

zdroje a ÚT do budovy OU Libštát 
 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Lhota Z., Urbánek T. 
Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I., Ing. Kříž V.)  
 
Usnesení Z13/77 a) bylo přijato 
 
Z 13/77 b) ZO Libštát pověřuje RO Libštát schválením žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na Instalace energeticky 
úsporného zdroje a ÚT do budovy OU Libštát. Realizace proběhne v roce 2014. 

 
Po neúspěšném a nedokončeném hlasování k tomuto bodu a diskuzi bylo hlasováno znovu 
(Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janata V., Kotas J., Ing. Hvězda M., Ing. Lhota Z., Urbánek T. 
Dis., MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janatová I., Ing. Kříž V.)  
 
Usnesení Z13/77 b) bylo přijato 
 
11.   Souhlas ZO Libštát se stavbou umístění el. kabelu do funkční plochy „zeleň doprovodná“ 
 

V materiálech k jednání k tomuto bodu byla místostarostou obce Libštát panem Pavlem Janatou, ZO 
předložena tato důvodová zpráva: 
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Pan Ing. Zbyněk Lubovský, bytem Náměstí 5. Května 52, 471 27 Stráž pod Ralskem, požádal dne 15. 
listopadu 2013 Obec Libštát o stanovisko k plánované stavbě umístění el. kabelu (akce Libštát –  
náměstí, kabelová vedení NN) do funkčních ploch „zeleň  doprovodná“ v obci Libštát (577294), v 
katastrálním území Libštát, kde je tento typ stavby v podmínečně přípustných využití. Z důvodu 
umožnění této stavby proto je nutný souhlas ZO (viz. výše uvedené 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 13/78 ZO Libštát souhlasí s umístěním kabelu el.  vedení  (akce Libštát – náměstí, kabelová 

vedení NN) do funkčních ploch „zeleň doprovodná“ ZD, v obci Libštát (577294), v 
katastrálním území Libštát, kde je tento typ stavby uveden v podmínečně přípustných 
využitích. 

 
((Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., 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 Z13/78 bylo přijato 
 
12.   Souhlas ZO Libštát se stavbou stájí (přístřešku) pro koně o vnějších rozměrech 7,4 x 9 m, v obci  
        Libštát (577294),  na  pozemku parc. č. 560/2, v katastrálním území Libštát (683507) 
 

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

Pan Pavel Hájek, bytem Slunečná 641, 513 13 Semily, požádal dne 20. listopadu 2013 Obec Libštát o 
stanovisko k plánované stavbě stájí (přístřešku) pro koně o vnějších rozměrech 7,4 x 9 m, v obci Libštát 
(577294),  na  pozemku parc. č. 560/2, v katastrálním území Libštát (683507), kde je tento typ stavby 
v podmínečně přípustných využitích. Z důvodu umožnění této stavby proto je nutný souhlas ZO (viz. 
výše uvedené 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 13/79 ZO Libštát souhlasí s plánovanou stavbou stájí (přístřešku) pro koně o vnějších 

rozměrech 7,4 x 9 m, v obci Libštát (577294), na pozemku parc. č. 560/2, v katastrálním 
území Libštát (683507), v lokalitě BV (bydlení v rodinných domech – venkovské), kde je 
tento typ stavby uveden v podmínečně přípustných využitích. 

 
((Hlasování: / 10: 0 : 2 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Janata V., Kotas J., Ing. Kříž V., Ing. Lhota Z., 
MUDr. Šlechta V., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Ing. Hvězda M., Urbánek T. Dis.)  
 

Usnesení Z13/79 bylo přijato 
 
13.  Projednání aktuálních záležitostí a informací5 
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o  
 

- plánované kolaudaci a otevření mostu U Ničů 
- provizorním zabezpečení opěrného tarasu u fotbalového hřiště (provádí Povodí Labe) 
-  o plánované akci (2014) zatrubnění potoka u Tomášů (nad Maškovými) a přibližném vyčíslení 

této akce cca do 100 000,- Kč 
 

14.  Diskuse a různé a  
 

pan Vladimír Janata, zastupitel 
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
a) kdy se plánuje oprava silnice na Lomnici nad Popelkou 

(starosta odpověděl, že oprava je naplánovaná na prosinec tohoto roku) 
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b) jak se řeší požadavek na změnu hlavní silnice na křižovatce u Devátých 

(starosta odpověděl, že se tento požadavek stále řeší, a že to nyní vázne na 
stanovisku POLICIE ČR) 

 
pan David Farský, zastupitel 
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
a) do kdy je možné reklamovat komunikace na Větrově 

(starosta na dotaz kvalifikovaně odpověděl) 
 

pan ing. Miloš Hvězda, zastupitel a člen KV 
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
a) 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. O tomto bodu se zmínil již 
v diskuzi na posledním jednání ZO a dodnes to nebylo řešeno. 
(starosta pověřil pana Karla Jiřička, aby pracovní skupina obce Libštát toto vyřešila  
do týdne) 

 
pan Jiří Jerie, obyvatel Libštátu 
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
a) jaká je plánovaná nosnost mostu U Ničů 

(starosta na dotaz kvalifikovaně odpověděl) 

 
pan Miroslav Hloušek, obyvatel Libštátu 
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
a)       proč se vysázely stromky na Hranicích v aktivní povodňové zóně 

(starosta na dotaz kvalifikovaně odpověděl) 
 

b)         jak je to s placením haly v MZŠ Libštát 
(starosta na dotaz kvalifikovaně odpověděl, a zastupitelé se na tom shodli, že 
organizovaný kolektivní sport je pro občany obce Libštát zdarma) 

 
15.  Závěr  
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 21,40 hodin ukončil 9. veřejné jednání Zastupitelstva obce 
Libštát v roce 2013 
 
Souhrn přijatých usnesení z 9. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. listopadu 2013 
 
Z 13/70 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 21. října až 11. 

listopadu 2013. 
 
Z 13/71 Zastupitelstvo Obce Libštát pověřuje pana Pavla Janatu zastupováním obce Libštát na 

všech jednáních týkající se zamýšlené stavby společné kanalizace realizované svazkem 
obcí Košťálov – Libštát. Zároveň ukládá starostovi obce o tomto rozhodnutí informovat 
orgány svazku obcí Košťálov – Libštát, projektanta kanalizace a firmu PROVOD. 

 
Z 13/72 ZO Libštát pověřuje starostu obce pana Luďka Opočenského vypsáním výzvy na 

zmapování veřejných komunikací na Končinách a to v rozsahu: 
 

- od Krausových (čp. 189) až po katastrální území Svojek 
- od Krausových (čp. 189) až po obecní cestu (poz. parc. č. 2225) u Koldových (čp. 254) 
- od Krausových (čp. 189) až po křižovatku u Machových (čp. 191) 
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Zaměření bude obsahovat skutečný stav používané cesty s vytýčením plochy na 
jednotlivých dotčených parcelách. 

 
Z 13/73 ZO Libštát pověřuje RO výběrem nejvhodnějšího uchazeče na zmapování veřejných 

komunikací na Končinách  
 
Z 13/74 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce Libštát na rok 2013 podle přílohy 

rozpočtu číslo 4. na rok 2013. 
 
Z 13/75 ZO Libštát schvaluje realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu OU“ a 

Smlouvu č. 12115993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí bere na vědomí. Realizace proběhne v 
roce 2014. 

 
Z 13/76 a) ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na pořízení svozové techniky včetně 

kontejnerů pro TO. 
 
Z 13/76 b) ZO Libštát pověřuje RO Libštát schválením žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na pořízení svozové 
techniky včetně kontejnerů pro TO. Realizace proběhne v roce 2014 až 2015. 

 
Z 13/77 a) ZO Libštát schvaluje záměr podat žádost o dotaci na Instalace energeticky úsporného 

zdroje a ÚT do budovy OU Libštát 
 
Z 13/77 b) ZO Libštát pověřuje RO Libštát schválením žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na Instalace energeticky 
úsporného zdroje a ÚT do budovy OU Libštát. Realizace proběhne v roce 2014. 

 
Z 13/78 ZO Libštát souhlasí s umístěním kabelu el.  vedení  (akce Libštát – náměstí, kabelová 

vedení NN) do funkčních ploch „zeleň doprovodná“ ZD, v obci Libštát (577294), v 
katastrálním území Libštát, kde je tento typ stavby uveden v podmínečně přípustných 
využitích. 

 
Z 13/79 ZO Libštát souhlasí s plánovanou stavbou stájí (přístřešku) pro koně o vnějších 

rozměrech 7,4 x 9 m, v obci Libštát (577294), na pozemku parc. č. 560/2, v katastrálním 
území Libštát (683507), v lokalitě BV (bydlení v rodinných domech – venkovské), kde je 
tento typ stavby uveden v podmínečně přípustných využitích. 

 
Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO v pondělí dne 25. Listopadu 
2013 pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


