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Čj. ÚM Lib 383/2020 

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 2/2020 

| Místo | Kulturní dům Libštát | čp. 315 | sál KD 
| Datum a čas | středa | 29. dubna 2020 | 19,05 – 20,20 hodin 

Čas 19,05 1 Organizační a procesní záležitosti ZML 

Faistaver Zdeněk zastupitel přítomen 
Farský David zastupitel přítomen 
Hloušek Miroslav radní přítomen 
Janata Pavel starosta přítomen 
Janata Pavel st. zastupitel přítomen 
Janatová Irena zastupitelka přítomna 
Kafka Jan zastupitel přítomen 
Kobrlová Věra zastupitelka nepřítomna (omluvena) 
Kříž Vítězslav, Ing. zastupitel přítomen 
Mach Stanislav zastupitel přítomen 
Malík Martin, MUDr. zastupitel přítomen 
Šimůnek Jan, Ing. místostarosta přítomen 
Šimůnek Pavel, Mgr. radní přítomen 
Šlechta Vít, MUDr. radní přítomen 
Vejnar Pavel zastupitel nepřítomen (omluven) 

ZML je usnášeníschopné. 

Byla držena minuta ticha na počest náhle zesnulého zastupitele Městyse Libštát pana Ing. Jiřího Maťátka. 

Hosté: ––– 

Zapisovatel: Ing. Jan Šimůnek 

Ověřovatelé zápisu: David Farský, Pavel Janata st. 

Návrh na složení návrhové komise: MUDr. Martin Malík 

Hlasování o návrhu na složení návrhové komise: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Šimůnek J., 

Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 1 Malík 

Složení návrhové komise bylo schváleno. 

Čas 19,09 1a Program jednání 

1. Organizační a procesní záležitosti, 
2. Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace, 
3. Slib nového zastupitele, 
4. Žádost o směnu části pozemku pč. 19 za část pozemku pč. 2126/1 a odkup části pozemku pč. 237/1, 
5. Žádost o souhlas Zastupitelstva městyse Libštát k záměru stavby „Rodinný dům na pozemku 

pč. 781/32 v k. ú. Libštát“ jako podmíněně přípustné stavbě dle Územního plánu Libštát, 
6. Projednání fyzické inventarizace za rok 2019, 
7. Rozpočet městyse Libštát na rok 2020, 
8. Aktuální záležitosti a informace | starosta, 
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9. Diskuse | zastupitelé, 
10. Závěr. 

Hlasování: 
 pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, 

Šimůnek J., Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Program jednání byl schválen. 

Čas 19,10 1b Kontrola plnění usnesení 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: souhrn přijatých usnesení  ZML č. 1/2020 | 4. března 2020 

Z 2020/1 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7, 8 a 9/2019. 

Z 2020/2 
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemku pč. 2 344/7 (LV 360) v obci a kú Libštát, druh pozemku: orná 
půda, o celkové výměře cca 411 m2, od paní Ing. Ludmily Kosařové, bytem Mšeno nad Nisou, 466 04 
Jablonec nad Nisou, za cenu 80,- Kč/1m2. 
ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy. 

Z 2020/3 
ZML po projednání, schvaluje 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Libštát v uplynulém období 
v předloženém znění v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, včetně pokynů 
na zpracování změny č. 2 Územního plánu Libštát. 

Z 2020/4 
ZML po projednání, rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Libštát na základě pokynů obsažených 
ve 2. Zprávě o uplatňování územního plánu Libštát a to zkráceným postupem pořizování změny územního 
plánu. 

Z 2020/5 
ZML po projednání, rozhoduje o zařazení připomínek, které ovšem nebyly směřovány vůči projednávané 
zprávě, ale byly novými návrhy na změnu územního plánu. 

Z 2020/6 
ZML, bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Libštát za rok 2019. 

Z 2020/7 
ZML po projednání, schvaluje poskytnutí sponzorského daru Městskému muzeu a galerii Lomnice nad 
Popelkou, ve výši 5 000,- Kč. 

Z 2020/8 
ZML projednalo návrh rozpočtu městyse Libštát na rok 2020 | navrhla jeho následující změny | a ukládá 
starostovi, aby uveřejnil návrh rozpočtu předepsaným způsobem na úřední desce a následně návrh předloží 
na březnové jednání ZML ke schválení 

Komentář předkladatele: 
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2020/2, 2020/7 se řeší | usnesení 
Z 2018/024 řeší RML. 

Z 2018/024 
ZML po projednání pověřuje radu městyse Libštát vypracováním a schválením metodiky (směrnicí) hodnocení 
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ředitele (k) Masarykovy základní školy Libštát a Mateřské školy Libštát. Podle této metodiky (směrnice) bude 
Rada hodnotit po každém školním pololetí (tedy 2× za rok) manažerské zvládnutí celého procesu řízení škol 
v daném školním roce (pololetí). Výsledek tohoto hodnocení bude předkládat na vědomí zastupitelstvu ML. 

Diskuse: ––– 

Čas 19,11 2 Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace 

Předkladatel Pavel Janata ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL 

Podklady: 
Výpisy účtů DSO KL k 31. 3.  2020_ jsou v příloze k tomuto bodu. 

Stavy účtů k 31. 01. 2020 
Základní běžný účet 16 152 439,17 Kč 
Účet dotací 5 296 192,76 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 079,81 Kč 
Účet darů 107 525,09 Kč 
Součet  22 144 236,83 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 98 701,83 Kč 
 
Stavy účtů k 29. 02. 2020 
Základní běžný účet 16 825 490,89 Kč 
Účet dotací 5 330 564,96 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 079,81 Kč 
Účet darů 107 525,99 Kč 
Součet  22 851 666,55 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 131 711,04 Kč 
 
Stavy účtů k 31. 03. 2020 
Základní běžný účet 17 575 989,53 Kč 
Účet dotací 5 364 937,16 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 089,61 Kč 
Účet darů 107 526,89 Kč 
Součet  23 636 543,19 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 68 868,02 Kč 
 
stav tržby 
listopad 2018 113 591 Kč 
prosinec 233 855 Kč 
leden 2019 143 024 Kč 
únor 211 102 Kč 
březen 129 651 Kč 
duben 181 041 Kč 
květen  118 544 Kč 
červen 136 694 Kč 
červenec 260 589 Kč 
srpen 194 679 Kč 
září 145 586 Kč 
říjen 122 858 Kč 
listopad 128 751 Kč 
prosinec 215 531 Kč 
leden 2020 153 826 Kč 
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únor 255 669 Kč 
březen | do 13.3. 47 811 Kč 
 
Výpisy účtů DSO KL k 31. 3. 2020_ jsou v příloze k tomuto bodu 

Návrh předkladatele na usnesení: 
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát a DSO KL 

Komentář předkladatele: ––– 

Diskuse: ––– 

Čas 19,12 3 Slib nového zastupitele 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
volby.cz | Český statistický úřad | Úvod  | Výběr období voleb | Zastupitelstva obcí 2018  | Jmenné seznamy a 
základní přehledy | Náhradníci dle výsledku | výběr územních celků | Okres Semily | výběr obce | Obec Libštát 
| výběr kandidátní listiny | Kandidátní listina Křesťanská a demokratická unie - československá strana lidová 

Komentář předkladatele: 
S ohledem na pro nás velmi smutnou zprávu, kdy nás velmi nečekaně a náhle opustil náš zastupitel Ing. Jiří 
Maťátko, musíme přistoupit ke složení slibu nového zastupitele, 1. náhradníka strany KDU-ČSL, pana Jana 
Kafky. 
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzve nového člena zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu bude člen zastupitelstva upozorněn, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má 
za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhne tak, že starosta přečte slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse 
Libštát a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a poté vyzve přítomného nového člena 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Nový zastupitel pan Jan Kafka složil předepsaný slib. 

Čas 19,14 4 Žádost o směnu části pozemku pč. 19 za část pozemku pč. 2126/1 a odkup části pozemku 

pč. 237/1 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
Žádost o směnu části pozemku pč. 19 za část pozemku pč. 2126/1 a odkup části pozemku pč. 237/1, vč. 
geometrického plánu, paní J. Hartmanové 
Koordinační situace, rekonstrukce, přístavby a stavebních úprav rd čp. 13 

Návrh předkladatele na usnesení #1: 
ZML, po projednání a na základě předloženého geometrického plánu, pověřuje starostu zveřejněním záměru 
směny části pozemku pč. st. 19 (o výměře 14 m2, ve vlastnictví paní Jolany Hartmanové), za část pozemku 
pč. 2126/1 (o výměře 14 m2, ve vlastnictví městyse Libštát) v obci a kú Libštát. 

Návrh předkladatele na usnesení #2: 
ZML, po projednání a na základě předloženého geometrického plánu, pověřuje starostu zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku pč. 237/1 (o výměře 25 m2), v obci a kú Libštát. 
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Komentář předkladatele: 
Vše je patrné z předložené žádosti, která je přílohou tohoto bodu a také koordinační situace, rekonstrukce, 
přístavby a stavebních úprav rd čp 13. 

Diskuse:  
nad katastrální mapou 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1: 
 pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, 

Šimůnek J., Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Návrh předkladatele na usnesení #1 byl přijat pod číslem Z 2020/9. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2: 
 pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, 

Šimůnek J., Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Návrh předkladatele na usnesení #2 byl přijat pod číslem Z 2020/10. 

Čas 19,20 5 Žádost o souhlas Zastupitelstva městyse Libštát k záměru stavby „Rodinný dům na pozemku p. č. 

781/32 v k. ú. Libštát“ jako podmíněně přípustné stavbě dle Územního plánu Libštát 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
Žádost o souhlas Zastupitelstva městyse Libštát k záměru stavby „Rodinný dům na pozemku p. č. 781/32 
v k. ú. Libštát“ jako podmíněně přípustné stavbě dle Územního plánu Libštát 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML souhlasí, s umístěním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, elektro přípojky a příjezdové komunikace 
pro stavbu „Rodinný dům na pozemku p. č. 781/32 v k. ú. Libštát“ umístěných na pozemcích p. č. 779/2, 
871/15, 781/27 781/32 a 781/33 v k. ú. Libštát, umístěných dle Územního plánu Libštát zařazeny do ploch 
smíšených nezastavěného území – zeleň doprovodná (plochy ZD88 a ZD89). 

Komentář předkladatele: ––– 

Diskuse: ––– 

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Malík, Šimůnek J., 

Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 1 Mach 

Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2020/11. 

Čas 19,22 6 Projednání fyzické inventarizace za rok 2019 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
Inventarizační zpráva z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna 2019 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna 
2020“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 29. 4. 2020 | vyřadit z majetku městyse předměty, 
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nedokončené investice a pohledávky podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur 
za rok 2019“, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise. 

Komentář předkladatele: ––– 

Diskuse: ––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, 

Šimůnek J., Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2020/12. 

Čas 19,23 7 Rozpočet městyse Libštát na rok 2020 

Předkladatel Pavel Janata a finanční výbor 

Podklady: 
Rozpočet ML na rok 2020  

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje rozpočet městyse Libštát na rok 2020 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání 
čj. ÚM Lib – 0369/20, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle 
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů. 
 
Příjmy ve výši 22 101 594,00 Kč 
Výdaje ve výši 33 988 121,07 Kč 
Financování 11 886 527,07 Kč 

 Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. 

Komentář předkladatele: 

• rozpočet musí být před schválením vyvěšen na úřední desce 15 dní, splněno, 

• rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je kryt přebytkem hospodaření z minulých let, 

• navrhuji předložený návrh rozpočtu schválit | s tím že ho můžeme, tak jako vždy v průběhu roku upravovat a 
dolaďovat tak, jak budeme, vzhledem k nutným investicím, potřebovat, 

• do doby svolání ZML nebyla k návrhu předána žádná připomínka 

Rozpočet je připraven tak jako v předešlých letech, na podkladu skutečného plnění v jednotlivých kapitolách v 
předešlých letech s těmito plánovanými investicemi a investičními akcemi. 

1_BH_bytové hospodářství | čp 212, 242, 12, 32, 315 

• půdní byt ve školce a kině_výměna střešních oken | opravy bytu v ubytovně | cca 200 tis Kč 

• čp 32_stříška nad vstupem do obchodu_výměna oken v celém domě | cca 400 tis Kč 

2_JSDHO 

• viz předložený rozpočet na dovybavení jednotky | cca 120 tis 

• projekt nové, nebo stávající zbrojnice v objektu KD nebo Kovozávodů s výhledem na možnost získání 
dotace z IROP 2021-2027 | v tomto případě musíme mít jasno a rozhodnuto o sídle jednotky | cca xxx tis 

3_KVZ_Kovozávody 

• kovozávody | el. připojení | průjezdnost komunikace | příprava na zázemí sběrného dvoru | cca 100 tis 
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4_VCLH | volnočasové centrum Libštát Hliňák 

• Areál Hliňák | domovní rozvod vody | kanalizační potrubí | el. přípojka | dopojení k provizorní stavbě | cca 
100 tis Kč 

• workoutové hřiště | cenové nabídky na různé varianty Vám budou zaslány emailem | 600 tis Kč 

5_KCHM, komunikace, chodníky, mosty 

• most na Hořením konci | oprava nábřežních zdí | cca 100 tis Kč 

• chodníky a zřízení sjezdu na Větrově | Šafář, Kafka | cca 100 tis Kč 

• nákup pozemků pod komunikacemi | 200 tis Kč 

• projekty a studie chodníků a komunikaci | komunikace nad Kotlem  vč. rozšíření vozovky a chodníku | 
chodník od radnice směr Košťálov | chodník od náměstí k DPS | 2x přechod pro chodce na náměstí | 
autobusový záliv | nový Beraňák | cca 300 tis Kč 

• opravy komunikací | cca 1 500 tis Kč 

6_VO_veřejné osvětlení 

• výměna starých lamp VO za nové | směr Bělá_pokračování k žel. přejezdu | osvětlení cesty k vlakové 
zastávce | nasvícení vstupu na ev. hřbitov (nová lampa u garáže fary) | výměna starých svítidel za LED 
svítidla | cca 400 tis Kč 

• nasvícení ev. kostela | cca 50 tis Kč 

7_P_projekty 

• projekt a demolice čp. 31 | cca 2 500 tis Kč 

• projekt venkovního zázemí pro MŠ a MZŠ_herna | cca 50 tis Kč 

8_O_ostatní 

• příspěvek na kostel sv. Jiří (v minulých letech nebylo převedeno) 400 tis Kč 

• kamerový systém | dokončení | I. etapa DPS | rozšíření do Kovozávodů | cca 150 tis Kč 

• pořízení změny územního plánu č. 2 | cca 150 tis Kč | cenová nabídka na 200 000,- tis. Kč vč. DPH 

9_KD, restaurace, sál 

• výměna 6 ks WC starých záchodových mís včetně splachování | hrnce a nádobí | 80 tis Kč | 20 tis Kč 

• židle na sál | cca 150 tis Kč 

10_MLK | místní lidová knihovna 

• dovybavení knihovny | spoluúčast dotace | nákup knih | cca 60 tis Kč 

11_VaK_vodovod a kanalizace 

• úprava vodárny ke komfortnímu odběru užitkové vody (zkulturnění odběrného místa) | cca 70 tis Kč 

• vodní zdroj Hliňák ½, dokončení 1 000 tis Kč (spoluúčast)  

• vlastní podíl na kanalizaci v roce 2020 | 3 300 tis Kč  

• projekty soukromých kanalizačních přípojek, části tlakové kanalizace | cca 100 čp x 3 tis | 500 tis Kč 

• případné výměny vodovodní sítě (nevynucené stavbou kanalizace) ale vhodné vlivem stáří na výměnu 
(Beraňák, Vyšehrad, za mostem u Ničů), příspěvek do DSO KL | cca 600 tis Kč 

• 1 000 tis Kč vodovod Vyšehrad 

12_MZŠ 

• oprava tělocvičny | spoluúčast dotace | 500 tis Kč 

• zastropení ČOV u školy | nabídka formy EKOLSERVIS | 91 tis Kč 

13_MŠ 

• rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu školky | fit klub pohoda | cca 250 tis Kč 

• nové sociální zařízení v suterénu školky pro tělocvičnu | cca 80 tis Kč 

• nátěr poslední loni nenatřené střechy | 70 tis Kč 

https://www.stipaci-automat.cz/produkt/stipaci-automat-r2/
https://www.stipaci-automat.cz/produkt/stipaci-automat-r2/
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14_DPS 

• sušička na prádlo | 20 tis Kč 

15_K_kino 

• nové vstupní dveře | úprava topení (uzávěr na topné větvi) tak aby byla vytápěn jen vestibul | který bude 
sloužit jako šachová klubovna a tím pádem bude uvolněna zasedací místnost radnice, kterou 
zmodernizujeme | cca 100 tis Kč 

16_TS ML | technická skupina městyse Libštát 

• infraset.cz | prokazatelně nejlepší technologii pro opravy asfaltových povrchů, kterou byla vyvinuta 
speciálně pro obce a města. Zakoupením infrasetu získáme kompletní vybavení pro opravy výtluků, 
prasklin, kanálů, děr, vypouklin a jiných defektů na asfaltových silnicích, cyklostezkách, chodnících, 
kanálech, hřištích, parkovištích a nájezdech | email s veškerými informacemi bude přeposlán | 265 tis Kč 

• poloautomat Regon R2 - Štípací-automat.cz | email s veškerými informacemi bude přeposlán | 305 tis Kč 

17_R_radnice 

• osobní automobil | koupě | leasing | 500 tis Kč 

• zasedací místnost | v případě přestěhování šachistů do vestibulu kina | nové stoly a židle | cca 150 tis Kč 

• klimatizace | pevná, nebo mobilní | cca 100 tis Kč 

• projekt využití půdních prostor, včetně prosvětlení prostor a budoucí nutné výměny špatné střešní krytiny | 
letos asi ne 

• nová kopírka | nájem + spotřební materiál | 3 tis Kč/měsíc 

• pořízení reprezentativních (výroční logo) plastových vratných (prodejních) kelímků na obecní akce | cca 
40 tis Kč 

18_VH_víceúčelové hřiště za MZŠ 

• zrušení nebezpečného a nevyhovujícího schodiště u víceúčelového hřiště | nízký opěrný tarásek s lavičkami 
| zavezení schodiště hlínou | tím vznikne rozšířená plocha u hřiště | kde vybudujeme malé workoutové hřiště 
zdarma a vrh koulí | 100 tis Kč 

19_D_dotace spolkům 230 tis Kč 

S ohledem na nikým nepředpokládaný vývoj situace, týkající se výskytu koronaviru v ČR a s ohledem na 
nastartování ekonomiky si Vám dovoluji zveřejnit článek Ministerstva financí ČR ze dne 21. 4. 2020, odkaz: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obce-a-mesta-mohou-bez-obav-investovat-d-38249 

Obce a města mohou bez obav investovat do svého rozvoje 

Územní samosprávní celky budou mít i letos dostatek finančních prostředků na realizaci svých investičních aktivit. 
Ministerstvo financí nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení daní, která by šla v neprospěch obcí a měst. 
Investicemi samosprávy podpoří hospodářský rozvoj nejen svého regionu, ale i celé České republiky. 

„Stejně jako stát by i města a obce neměly své investice omezovat, ale naopak navyšovat. Vláda včera schválila 
novelu státního rozpočtu, která navyšuje výdaje státu o dalších 40 miliard korun. Na tyto výdaje si přitom stát neváhá 
půjčit na finančním trhu. Větší objem investic realizovaných na úrovni územních rozpočtů výrazně přispěje ke snížení 
negativních dopadů současné koronavirové krize do ekonomiky celého státu. Investice jsou motorem ekonomiky, 
proto se na nich musejí podílet také samosprávy. Ty mohou zapojit do financování své rezervy a v případě potřeby 
využít v současné době levných úvěrů,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová. 

Obce a kraje mají na svých bankovních účtech celkem 302 mld. Kč. Hospodaření územních samospráv skončilo v 
loňském roce přebytkem ve výši 31,4 mld. Kč. Územní samosprávy tak mohou bez obav realizovat rozvojové záměry 
předpokládané pro letošní rok, a to i v případě meziročního poklesu daňových příjmů obcí a krajů. 

Finance obcí a krajů jsou ve skvělé kondici. Jejich hospodaření již osmým rokem po sobě skončilo v přebytku. Za rok 
2019 to bylo téměř 32 miliard, což je historicky druhý nejlepší výsledek. Celkové příjmy samospráv dlouhodobě 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obce-a-mesta-mohou-bez-obav-investovat-d-38249
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rostou. Na tom mají největší zásluhu daňové příjmy, které loni přesáhly částku 320 miliard korun. Investice obcí a 
krajů v loňském roce dosáhly 123,6 mld. Kč. 

"Územní samosprávy mají, a to i přes letošní očekávaný pokles daňových příjmů, dostatek prostředků na investice 
do svého rozvoje. A rozhodně by na něj neměly rezignovat. MF proto očekává ze strany samospráv vyšší investice i 
v letošním roce, aby tak i svým dílem přispěly k nastartování české ekonomiky,“ vysvětluje ministryně financí. 

Sdílené daně představují 70 % celkových příjmů obcí a zhruba třetinu příjmů krajů. Pokles celostátního daňového 
inkasa tak bude znamenat i pokles jejich rozpočtových příjmů. Podmínky hospodaření v letošním roce budou v 
důsledku současné situace odlišné od předchozích let, kdy obce a města vykazovaly dynamický meziroční nárůst 
celkových příjmů. 

Z aktuálních predikcí však vyplývá, že meziroční pokles sdílených daňových příjmů obcí a krajů by se mohl 
pohybovat pouze kolem 10 %. I přes tuto nepříznivou prognózu by samosprávy neměly mít problém realizovat své 
plánované investice. Předpokladem ale je, že využijí své rezervy. To znamená prostředky uspořené v důsledku 
bezprecedentního růstu daňových příjmů v minulých letech. 

Daňové příjmy patří mezi nejdůležitější zdroje financování samospráv a jsou rozdělovány na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. Poslední změnou v tomto zákoně bylo navýšení podílu na DPH pro obce na DPH na 23,58 
% s účinností od 1. ledna 2018. 

"Ministerstvo ani vláda v tuto chvíli rozhodně nebude navrhovat žádnou úpravu rozpočtového určení daní v 
neprospěch územních samospráv. Obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy," doplňuje Alena 
Schillerová. 

Pokud se obec rozhodne krátit svůj rozpočet, pak tak činí výlučně na základě svého vlastního rozhodnutí. 
Ministerstvo financí ale obce a také kraje vybízí, aby své rozpočty nekrátily a pro financování svých investičních 
aktivit využily prostředky na svých bankovních účtech či levné bankovní úvěry. 

V této souvislosti Ministerstvo financí rovněž připomíná, že fiskální pravidlo rozpočtové odpovědnosti obcím 
nestanovuje strop zadlužení. Pouze určuje výši minimálních splátek dluhu v případě překročení stanovené hranice. 
Proto ani toto pravidlo není překážkou pro investování. 

„V dnešní době tak hlavním úkolem starostů a primátorů bude přesvědčit své kolegy v zastupitelstvech, aby právě 
zvýšenou investiční aktivitou podpořili hospodářský rozvoj jak své obce, tak ve výsledku i celé České 
republiky,“ uzavírá ministryně financí. 

Diskuse: 
Podrobnosti k jednotlivým položkám dle dotazů zastupitelů. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 13 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, 

Šimůnek J., Šimůnek P. 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2020/13. 

Čas 19,49 8 Aktuální záležitosti a informace | starosta 

Předkladatel Pavel Janata 

Informace o postupu prací při výstavbě kanalizace, výhled na letošek, nutnost lokální realizace tlakové kanalizace. 

Koronavirová situace a potažmo plánovaný termín otevření kiosku. 

Aktuální informace k objektu bývalých Kovozávodů. 
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Čas 20,20 9 Diskuze | zastupitelé, občané 

 

Čas 20,20 10 Závěr 

 

Přehled přijatých usnesení 

Z 2020/9 
ZML, po projednání a na základě předloženého geometrického plánu, pověřuje starostu zveřejněním záměru 
směny části pozemku pč. st. 19 (o výměře 14 m2, ve vlastnictví paní Jolany Hartmanové), za část pozemku 
pč. 2126/1 (o výměře 14 m2, ve vlastnictví městyse Libštát) v obci a kú Libštát. 

Z 2020/10 
ZML, po projednání a na základě předloženého geometrického plánu, pověřuje starostu zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku pč. 237/1 (o výměře 25 m2), v obci a kú Libštát. 

Z 2020/11 
ZML souhlasí, s umístěním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, elektro přípojky a příjezdové komunikace 
pro stavbu „Rodinný dům na pozemku p. č. 781/32 v k. ú. Libštát“ umístěných na pozemcích p. č. 779/2, 
871/15, 781/27 781/32 a 781/33 v k. ú. Libštát, umístěných dle Územního plánu Libštát zařazeny do ploch 
smíšených nezastavěného území – zeleň doprovodná (plochy ZD88 a ZD89). 

Z 2020/12 
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna 
2020“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 29. 4. 2020 | vyřadit z majetku městyse předměty, 
nedokončené investice a pohledávky podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur 
za rok 2019“, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise. 

Z 2020/13 
ZML, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje rozpočet městyse Libštát na rok 2020 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání 
čj. ÚM Lib – 0369/20, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle 
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů. 
 
Příjmy ve výši 22 101 594,00 Kč 
Výdaje ve výši 33 988 121,07 Kč 
Financování 11 886 527,07 Kč. 

 Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. 

 


