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zápis č. 10 – 2013 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 18. prosince 2013 

 
 

 
 Organizační záležitosti 
 

 Místo konání:  zasedací místnost OÚ Libštát 
 

 Jednání zahájeno: 19,08 hodin  
 

 Jednání skončeno: 20,06 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 (19,14 hodin)                   
pan Ing. Hvězda Miloš, zastupitel, člen KV  

     pan Ing. Kříž Vítězslav, zastupitel     
pan Ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV 
pan MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV  
paní Pařilová Lenka, zastupitel 
pan Farský David, zastupitel   

Omluven:  pan Kousal Zděněk, radní a správce rozpočtu  
pan Kotas Jiří, zastupitel 
pan Urbánek Tomáš Dis., zastupitel                

Neomluven:      - 
 

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 MUDr. Vít Šlechta, zastupitel, člen KV  
pan Farský David, zastupitel 

 

Zvolena návrhová komise:    pan ing. Lhota Zdeněk, zastupitel, člen FV 
                        paní Pařilová Lenka, zastupitel 

 
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. 
Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., 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 programu jednání 
2.   Zpráva o činnosti RO 
3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
4.   Rozpočtové změny 2013 
5.   Schválení smlouvy s KÚLK o dopravní obslužnosti 
6.   Schválení smluv na odvoz odpadů 
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7.   Rozpočtové provizorium 2014 
8.   Projednání aktuálních záležitostí a informací 
9.   Diskuse a různé 
10.  Závěr 
 
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Hvězda M., Ing. 
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., 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: 27. listopadu, 9. a 17. prosince 2013.   

Žádný z diskutujících nepožádal zapisovatele o zanesení výroku do zápisu. (jednací řád ZO, ze dne 1. 11. 2006, bod 18). 
 
Z 13/80 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 27. listopadu až 

17. prosince 2013. 
 
(Hlasování: / 11: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. 
Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
  

Usnesení Z13/70 bylo přijato 
 
3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO 
 

9. veřejné jednání zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. listopadu 2013 
 

Usnesení číslo: Obsah:  
        

Z 13/70 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 21. října až 11. 
listopadu 2013. 

splněno 
 
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. 

splněno 
 
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. 

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

komunikací na Končinách  
probíhá 

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

rozpočtu číslo 4. na rok 2013. 
splněno 

 
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  
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rámci Operačního programu Životní prostředí bere na vědomí. Realizace proběhne v 
roce 2014. 

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

kontejnerů pro TO. 
probíhá 

 
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. 

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

zdroje a ÚT do budovy OU Libštát 
splněno 

 
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. 

splněno 
 
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 v podmínečně přípustných využitích. 

splněno 
 
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 v podmínečně přípustných využitích. 

splněno 
 

Ověřovateli zápisu 9. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 20. listopadu 2013, panem Karlem Jiříčkem a panem Jiřím 
Kotasem 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.   Rozpočtové změny 2013 
 

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 5. 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 13/81 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce Libštát na rok 2013 podle přílohy 

rozpočtu číslo 5. na rok 2013. 
 
(Hlasování: / 11: 0 : 1/ pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Ing. Hvězda M., Ing. Kříž V., Ing. 
Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: Janata V.)  
 

Usnesení Z13/81 bylo přijato 
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5.   Schválení smlouvy s KÚLK o dopravní obslužnosti 
 

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

Základní dopravní obslužností je garantováno plošné zajištění spojení pro cestu za prací, vzděláním a 
lékařskou péčí v rozsahu 2 párových spojů za den. Garantem zajištění dopravní obslužnosti je 
Liberecký kraj a obce podle dohodnutých pravidel přispívají na úhradu této služby.  
 

Příspěvek pro rok 2014 zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 90,- Kč/obyvatele obce.  
 

Počet obyvatel obce je stanoven podle vyhlášky č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu. 
Konkrétní částka pro rok 2014 je ve výši 87 390,- Kč a platí se ve čtvrtletních splátkách.  
 

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 13/82 ZO Libštát se seznámilo se zněním smlouvy číslo OLP/2560/2013 a rozhodlo uzavřít  
 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČO 70891508 smlouvu o  
 spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014. ZO ukládá  
 starostovi obce smlouvu podepsat. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Hvězda M., Ing. 
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/82 bylo přijato 
 
6.   Schválení smluv na odvoz odpadů 
 

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

Na základě rozhodnutí ZO Libštát byly vyhlášeny letos výzvy na odvoz jak komunálního odpadu, tak i 
tříděných a nebezpečných odpadů. ZO Libštát vybralo na základě výzvy vítěze obou výzev fi: 
Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, a přijalo usnesení: 
 

Z13/60a 
 

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. 
 

Z13/60b 
 

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 
 

Dle úkolu ZO Libštát předkládám návrhy smluv včetně ceníků ke schválení pro rok 2014 
 

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). 
 
Z 13/83 ZO Libštát se seznámilo se zněním Smlouvy na zajištění sběru, svozu, využití a 

odstranění komunálního odpadu včetně ceníku na rok 2014 čj.: OU Lib 900/13 a rozhodlo 
uzavřít s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01  
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 Jablonec nad  Nisou, IČ:62738542, smlouvu pro rok 2014. ZO ukládá starostovi obce  

smlouvu podepsat. 
 
(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Hvězda M., Ing. 
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/83 bylo přijato 
 
Z 13/84 ZO Libštát se seznámilo se zněním Smlouvy na zajištění sběru, svozu tříděného odpadu 

včetně ceníku na rok 2014 čj.: OU Lib 897/13 a rozhodlo uzavřít s firmou Severočeské 
komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:62738542, 
smlouvu pro rok 2014. ZO ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 
 

(Hlasování: / 12: 0 : 0 / pro:  Opočenský L., Janata P., Jiřiček K., Janatová I., Ing. Hradecký J., Janata V., Ing. Hvězda M., Ing. 
Kříž V., Ing. Lhota Z., MUDr. Šlechta V., Pařilová L., Farský D. / proti: 0 / zdržel se: 0)  
 

Usnesení Z13/84 bylo přijato 
 
Na základě požadavku zastupitele pana Ing. Miloše Hvězdy bylo dohodnuto, že od roku 2014 budou 
připraveny a uzavírány smlouvy s občany obce Libštát, kteří využívají pronájem popelnice, a bude od 
nich vybírán poplatek. Doposud za tyto obyvatele nájem za popelnice platila obec Libštát. 
 
7.   Rozpočtové provizorium 2014 
 

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

Rozpočtové provizorium je opatření k zajištění hospodaření obce v souladu s rozpočtovými pravidly. 
Toto opatření umožňuje zajistit finanční krytí běžného chodu obce a jí zřízených organizací. Nelze v 
tomto období finančně krýt nové investice a akce nad rámec běžného chodu.  Tento krok se činí 
každoročně k umožnění chodu obce.  
 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
mimo jiné zastupitelstvu obce ukládá stanovit pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 
plynulosti hospodaření.  
 

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 13/85 ZO Libštát rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2014 do doby schválení rozpočtu obce na  
 rok 2014, rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu obce a chodu jí 

zřízených organizací.  ZO Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 
podle přílohy č. 7 k zápisu z veřejného jednání ZO dne 18. 12. 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 Z13/85 bylo přijato 
 
8.  Projednání aktuálních záležitostí a informací5 
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský informoval ZO Libštát o  
 

- proběhlé kolaudaci mostu u Ničů a MŠ Libštát 
 

9.  Diskuse a různé a  
 

pan Pavel Janata, místostarosta 
 

informoval ZO Libštát o: 
 

a) aktuálních informací týkající se cenové nabídky na pořízení změny územního 
plánu obce Libštát a zařazení bodu možného schválení změny územního plánu 
na nejbližší jednání ZO Libštát 
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b) o konzultaci s projektantem kanalizace panem Ing. Hudcem, týkající se možného 

vybudování kanalizace v lokalitě na Vyšehradě (nové území) 
 

pan Jiřiček Karel, radní a předseda KV       
 

se dotázal starosty obce pana Luďka Opočenského: 
 

a) jestli existuje provozní řád a ceník haly a tělocvičny, a zdali je někde zveřejněn 
(starosta na dotaz odpověděl, že tyto materiály zveřejní na internetových 
stránkách obce Libštát) 
 

b) z jakého důvodu byl vydán zákaz k užívání MŠ Libštát  
(starosta na dotaz odpověděl, že chyběli některé prohlášení dodavatelů stavby, 
které již doplnil. Hlavním důvodem bylo nedodržení normou požadovaných výšek 
parapetů (tento nedostatek byl ale i před samotnou rekonstrukcí). Dále uvedl, že 
je již vyřešeno, okna, respektive kliky oken budou odstraněny a zaslepeny 
krytkami, pro mytí oken budou použity montážní kliky. Vše bylo projednáno se 
stavebním úřadem a ve čtvrtek (19. 12), nebo pátek (20.12) by měl být vydáno 
povolení k užívání stavby) 

 
10.  Závěr  
 

Starosta obce pan Luděk Opočenský ve 20,06 hodin ukončil 10. veřejné jednání Zastupitelstva obce 
Libštát v roce 2013 
 
souhrn přijatých usnesení z 10. veřejného jednání Zastupitelstva obce Libštát ze dne 20. listopadu 2013 
 
Z 13/80 ZO Libštát se seznámilo a bere na vědomí činnost RO Libštát za období 27. listopadu až 

17. prosince 2013. 
 
Z 13/81 ZO Libštát schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu obce Libštát na rok 2013 podle přílohy 

rozpočtu číslo 5. na rok 2013. 
 
Z 13/82 ZO Libštát se seznámilo se zněním smlouvy číslo OLP/2560/2013 a rozhodlo uzavřít  
 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČO 70891508 smlouvu o  
 spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014. ZO ukládá  
 starostovi obce smlouvu podepsat. 
 
Z 13/83 ZO Libštát se seznámilo se zněním Smlouvy na zajištění sběru, svozu, využití a 

odstranění komunálního odpadu včetně ceníku na rok 2014 čj.: OU Lib 900/13 a rozhodlo 
uzavřít s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01  

 Jablonec nad  Nisou, IČ:62738542, smlouvu pro rok 2014. ZO ukládá starostovi obce  
smlouvu podepsat. 

 
Z 13/84 ZO Libštát se seznámilo se zněním Smlouvy na zajištění sběru, svozu tříděného odpadu 

včetně ceníku na rok 2014 čj.: OU Lib 897/13 a rozhodlo uzavřít s firmou Severočeské 
komunální služby s.r.o. | Smetanova 4588/91 | 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:62738542, 
smlouvu pro rok 2014. ZO ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. 

 
Z 13/85 ZO Libštát rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2014 do doby schválení rozpočtu obce na  
 rok 2014, rozpočtové provizorium pro krytí výdajů běžného chodu obce a chodu jí 

zřízených organizací.  ZO Libštát schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 
podle přílohy č. 7 k zápisu z veřejného jednání ZO dne 18. 12. 2013. 

 
Zápis z jednání ZO připravil na základě podkladů přiložených k jednání a z průběhu jednání ZO ve čtvrtek dne 19. prosince 
2013 pan Pavel Janata, místostarosta obce Libštát 


