Čj. ÚM Lib 1190/2021

Zápis ZML 5/2021

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 5/2021
| Místo
| Datum a čas
Čas 19,05

| radnice
| středa

| čp. 198
| 24. listopadu 2021

| zasedací místnost
| 19,05 – 21,10 hodin

1 Organizační a procesní záležitosti ZML

Faistaver Zdeněk
Farský David
Hloušek Miroslav
Janata Pavel
Janata Pavel st.
Janatová Irena
Kafka Jan
Kobrlová Věra
Kříž Vítězslav, Ing.
Mach Stanislav
Malík Martin, MUDr.
Šimůnek Jan, Ing.
Šimůnek Pavel, Mgr.
Šlechta Vít, MUDr.
Vejnar Pavel

zastupitel
zastupitel
radní
starosta
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
místostarosta
radní
radní
zastupitel

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomen
přítomna
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen (omluven)
přítomen
nepřítomen (omluven)

ZML je usnášeníschopné.
Hosté:
Milan Havlík, starosta obce Košťálov, ke smlouvě o dlouhodobé finanční výpomoci
Zapisovatel:
Ing. Jan Šimůnek
Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Mach, MUDr. Martin Malík
Návrh na složení návrhové komise:
Irena Janatová, Miroslav Hloušek
Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 11
Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 2
Hloušek, Janatová
Složení návrhové komise bylo schváleno.
Čas 19,06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Smlouva o dlouhodobé finanční výpomoci mezi Obcí Košťálov a Městysem Libštát,
Dotace MMR, komunikace z Vyšehradu na Svojek,
Žádost o odkoupení objektu čp 105 v Libštátě,
Žádost o nacenění a odkup pozemku pč 2 156 v Libštátě,
Prodej pozemku pč 303/1 v Libštátě,
Severočeské komunální služby, s.r.o., nový ceník sběru a svozu směsného komunálního a tříděného

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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starosta
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14.
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odpadu od 1. 1. 2022,
Obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 2 na rok 2021,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Čas 19,06
Předkladatel

Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
–
–
Program jednání byl schválen.
1b Kontrola plnění usnesení
Pavel Janata

Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 4/2021 | 15. září 2021
Z 2021/17
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5 a 6/2021.
Z 2021/18
ZML po projednání, schvaluje koupi části pozemků pč. st. 118, pč 149/3, 149/11, 149/4 a 861/1, dle
vyhotoveného geometrického plánu 707-64/2021, v lokalitě na Vyšehradě, za účelem vybudování výhybny
pro automobily o celkové výměře 358 m2 za doporučenou kupní cenu 80 Kč/m2. ZML pověřuje starostu
městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupních smluv s jednotlivými vlastníky pozemků.
Z 2021/19
ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje pozemku pč 303/1 v obci a KÚ Libštát,
který bude geometrickým plánem, rozdělen na dvě, nebo tři části.
Z 2021/20
ZML po projednání souhlasí s umístěním stavby technické infrastruktury, ČEZ Distribuce, a.s.: „IE-124005078 SM, Libštát, Vyšehrad, 1. etapa-obnova NN“ v ploše smíšené nezastavěného území, zeleň
doprovodná (ZD) dle platného územního plánu.
Z 2021/21
ZML po projednání, schvaluje změnový list č. 2 na stavbu kanalizace „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV
- 3. etapa.
Z 2021/22
ZML po projednání souhlasí s parametry velmi výhodné dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí Košťálov a
městysem Libštát, ve výši 10 až 11 mil Kč se splatností maximálně 10 let, úročením 0,9 % ročně s možností
kdykoli předčasně splatit bez sankcí a minimální roční splátkou 1/10 ročně + úroky a pověřuje starostu
městyse Libštát přípravou návrhu smlouvy s právníkem.
Z 2021/23
ZML po projednání a zvážení všech nově získaných informací, v této záležitosti, ruší usnesení č. Z 2021/13.
Zároveň ZML souhlasí, aby se vše řešilo komplexně tzn. nechat vypracovat zadání jedné architektonické
studie náměstí, demolice čp 31, rekonstrukce kulturního domu včetně možné vestavby a přístavby hasičské
zbrojnice a přístavby restaurace orientované směrem do náměstí.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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Z 2021/24
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu městyse Libštát na rok 2021, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2021.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o

585 314,59 Kč,
585 314,59 Kč.

Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, kromě usnesení Z 2021/18 které se řeší a usnesení
Z 2021/23, které se brzy začne řešit.
Diskuse: –––
Čas 19,07
Předkladatel

2 Finanční situace městyse Libštát | DSO KL | aktuální informace
Pavel Janata ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL

Podklady:
Výpisy účtů DSO KL k 31. 10. 2021_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 31. 8. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

10 190 211,43 Kč
9 036 287,95 Kč
588 168,01 Kč
132 513,69 Kč
19 947181,08 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

586 418,92 Kč

Stavy účtů k 30. 9. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

15 889 935,15 Kč
4 137 708,75 Kč
588 177,81 Kč
132 515,89 Kč
20 748 337,60 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

656 625,81 Kč

Stavy účtů k 31. 10. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

16 237 704,91 Kč
4 182 586,71 Kč
588 168,01 Kč
132 516,99 Kč
21 140 990,66 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

630 712,94 Kč

stav tržby
listopad 2018
prosinec

113 591 Kč
233 855 Kč

leden 2019
únor

143 024 Kč
211 102 Kč

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

129 651 Kč
181 041 Kč
118 544 Kč
136 694 Kč
260 589 Kč
194 679 Kč
145 586 Kč
122 858 Kč
128 751 Kč
215 531 Kč

leden 2020
únor
březen | do 13.3 | pak COVID
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen 2020 | do 13.10 | COVID

153 826 Kč
255 669 Kč
47 811 Kč
83 162 Kč
155 986 Kč
229 840 Kč
244 801 Kč
128 608 Kč
42 659 Kč

květen | od 18.5 | rok 2021
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad | do 10.11

52 382 Kč
167 959 Kč
186 909 Kč
173 784 Kč
131 380 Kč
129 345 Kč
42 241 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 10. 2021_ 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 19,08
Předkladatel

3 Zpráva o činnosti RML
Pavel Janata

Podklady:
Zápis z jednání RML č. 7/2021 ze dne 28. června 2021.
Zápis z jednání RML č. 8/2021 ze dne 15. září 2021.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7 a 8/2021.
Komentář předkladatele: –––
Diskuse: –––

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel

Strana 4/ 11

MUDr. Martin Malík
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/25.
Čas 19,09
Předkladatel

4 Smlouva o dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí Košťálov a Městysem Libštát
Pavel Janata

Podklady:
Smlouva o dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí Košťálov a Městysem Libštát.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání schvaluje uzavření předložené smlouvy o dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí
Košťálov a Městysem Libštát ve výši 11 mil Kč se splatností maximálně 10 let, úročením 0,9 % ročně s
možností kdykoli předčasně splatit bez sankcí a minimální roční splátkou 1/10 ročně + úroky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Komentář předkladatele:
Na základě níže uvedeného přijatého usnesení Z 2021/22, z posledního jednání ZML, které se konalo 15. září
2021
ZML po projednání souhlasí s parametry velmi výhodné dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí Košťálov a
městysem Libštát, ve výši 10 až 11 mil Kč se splatností maximálně 10 let, úročením 0,9 % ročně s možností
kdykoli předčasně splatit bez sankcí a minimální roční splátkou 1/10 ročně + úroky a pověřuje starostu
městyse Libštát přípravou návrhu smlouvy s právníkem.
jsem oslovil právníka a zároveň i tajemníka města Semil pana Mgr. Radima Šimůnka, kterému jsem zaslal
přijatá usnesení z obce Košťálov a městyse Libštát k předjednané dlouhodobé finanční výpomoci na stavbu
kanalizace a požádal jsem ho, aby připravil návrh smlouvy. Po obdržení návrhu smlouvy jsem se sešel se
starostou obce Košťálov, kterému jsem návrh smlouvy předložil k projednání a schválení na jejich jednání
zastupitelstva.
Dovolím si zde zveřejnit zápis z jednání Košťálovského zastupitelstva k tomuto bodu.
Starosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o dlouhodobé finanční výpomoci mezi Obcí Košťálov na straně
Zapůjčitele a Městysem Libštát na straně Vydlužitele. Předmětem smlouvy je zápůjčka obce Košťálov Městysi
Libštát ve výši 11 mil Kč na období 10 let, s úrokovou mírou 0,9% s ročními splátkami v minimální výši 1/10
jistiny s příslušným úrokem. A také s možností předčasného splacení bez sankcí.
Uzavřená smlouva je úročena nízkou úrokovou mírou ve výši 0,9 % ročně z důvodu, že se jedná o
dofinancování historicky společného projektu společné oddílné kanalizace v obou obcích, kdy kapacita
páteřní sítě, centrální čerpací stanice, a především čistírny odpadních vod je dimenzována pro obě obce a
jako společná může fungovat efektivně. Pak bude zajištěn i optimální provoz čistírny a celé stokové sítě pro
občany obou municipalit. Jen s takovou návratnou finanční výpomocí, v minulosti předběžně projednanou
v obou zastupitelstvech v průběhu přípravy společného díla, může být stavba dokončena a uvedena do
provozu, včetně dokončení zakrytí místních komunikaci v Libštátě novým povrchem.
Obec Košťálov rovněž ve smlouvě nepožaduje ručení nemovitostí za tuto výpomoc z důvodu transparentního
financování vydlužitele z prostředků rozpočtového určení daní dle zákona (územně samosprávný celek je
obecně vnímán jako dobrý a solventní dlužník) a rovněž z důvodu geografické blízkosti obou stran a také
z důvodu existence společného Svazku obcí Košťálov – Libštát.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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Poté starosta vyzval zastupitele k hlasování a uzavření Smlouvy bylo schváleno všemi hlasy přítomných.
Hlasování:
pro 11 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel/a se 0 hlasů
Diskuse:
Milan Havlík informoval ZML o průběhu projednávání návrhu smlouvy v zastupitelstvu Košťálova.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/26.
Čas 19,39
Předkladatel

5 Dotace MMR, komunikace z Vyšehradu na Svojek
Pavel Janata

Podklady:
Výzva k podávání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022_MMR.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, na
obnovu místní komunikace 20c v Libštátě, na pozemku pč 2 190/2, v délce 875 m.
Komentář předkladatele:
Na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022_MMR je možnost podání dotace
z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu podpora obnovy místních komunikací, na
obnovu místní komunikace 20c v Libštátě, na pozemku pč 2 190/2, v délce 875 m. K této dotaci připravuji a
zajišťuji nutné podklady, jedním z podkladů je také schválení podání dotace zastupitelstvem.
Rozpočet na obnovu této komunikace v délce 875 m, je 3 837 546 Kč (v roce 2021 byla cena 3 568 136 Kč).
Jedná se o úsek od křižovatky na Vyšehradě na Račana (k rd. Sirotkovým) až cca ke svojeckému háji na
pravé straně. Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/27.
Čas 19,41
Předkladatel

6 Žádost o odkoupení objektu čp 105 v Libštátě
Pavel Janata

Podklady:
Žádost o odkoupení objektu čp 105 v Libštátě.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se po projednání žádosti rozhodlo objekt čp. 105 neprodávat.
Komentář předkladatele:
Pan Jiří Devátý nám zaslal žádost o odkoupení objektu čp. 105 v Libštátě. Jedná se o starou hasičárnu, kde
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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v přízemí parkuje DA JSDH Libštát. Mimo parkování DA přízemí a patro objektu slouží jako sklad
přebytečných věcí v majetku městyse Libštát. Na jednání RML bylo diskutováno možné využití objektu ze
strany SDH.
Diskuse:
Řešilo se možné využití objektu po případné sanaci stavu a rovněž jeho zbytnost.
Vzhledem k potřebě opory pro odpověď žadateli bylo navrženo usnesení:
ZML se po projednání žádosti rozhodlo objekt čp. 105 neprodávat.
Hlasování o návrhu na usnesení:
pro: 12
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 1
Malík
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/28.
Čas 20,00
Předkladatel

7 Žádost o nacenění a odkup pozemku pč 2 156 v Libštátě
Pavel Janata

Podklady:
Žádost o nacenění a odkup pozemku pč 2 156 v Libštátě.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se po projednání žádosti rozhodlo pozemek pč. 2156 neprodávat.
Komentář předkladatele:
Pan Lukáš Vilinger nám zaslal žádost o nacenění a odkup pozemku pč. 2 156 v Libštátě. Jedná se pozemek
(ostatní plocha) v lokalitě na Račanech, přes který je přístup a příjezd k nemovitosti čp.123, která je ve
vlastnictví p. Vilingera a také objektu domu čp 123, ve vlastnictví pana Vratislava Janaty. Na pozemku je také
vedena nová splašková kanalizace. Přes pozemek 2 156 je plánovaná vést kanalizační přípojka pro
nemovitosti p. M. Klacka čp 125. Na jednání rml bylo diskutováno že je nezbytné zjistit a vzít v potaz názor
vlastníka druhého dotčeného objektu, p. Janaty.
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/29.
Čas 20,04
Předkladatel

8 Prodej pozemku pč 303/1 v Libštátě
Pavel Janata

Podklady:
Zveřejněná výzva pozemku pč 303/1 v Libštátě a přijaté žádosti o odkup části pozemků.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 18. října 2021 do 10. listopadu 2021 podle § 39, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., rozhodlo prodat pozemek pč. 303/1 (který bude geometrickým plánem rozdělen na tři
části, dle přílohy výzvy) v obci a kú Libštát, druh pozemku ostatní plocha, z vlastnictví městyse Libštát.
1/ panu Jiřímu Havlovi a Tereze Kubínové, bytem Libštát 54, 512 03 Libštát (pozemek bude oddělen mezi
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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domy čp 217 a 54, dle přílohy výzvy)
2/ panu Františkovi Pospíšilovi, bytem Libštát 217, 512 03 Libštát (pozemek bude oddělen mezi domy čp 217
a 54, dle přílohy výzvy)
3/ paní Janě Kočové, bytem Košťálov 95, 512 03 Košťálov (pozemek bude oddělen u garáže, s odstupem 2 m
od garáže, dle přílohy výzvy)
Kupní cena je 80 Kč/m2 a pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu vypracováním a uzavřením
kupních smluv. Náklady na vypracování geometrického plánu si budou hradit budoucí vlastnící pozemku, kteří
zaplatí i návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
Komentář předkladatele:
na 4. veřejném jednání ZML bylo přijato usnesení Z 2021/19 (ZML po projednání pověřuje starostu
zveřejněním záměru prodeje pozemku pč 303/1 v obci a KÚ Libštát, který bude geometrickým plánem,
rozdělen na dvě, nebo tři části.), na základě, kterého jsme zveřejnili od 18. října do 10. listopadu 2021 záměr
prodeje pozemku pč 303/1 v Libštátě, který může být geometrickým plánem rozdělen na dvě nebo tři části.
Do zveřejněné výzvy se přihlásili tři zájemci.
Diskuse:
podrobnosti o navrženém dělení pozemku.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/30.
Čas 20,17
Předkladatel

9 Severočeské komunální služby, s.r.o., nový ceník sběru a svozu směsného komunálního a
tříděného odpadu od 1. 1. 2022
Pavel Janata

Podklady:
Informace k zaslaným ceníkům pro rok 2022, SKS s.r.o.
Ceník SKO na tunu od 1. 1. 2022.
Ceník Libštát tříděné odpady od 1. 1. 2022.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML, po projednání a seznámení se s navrhovanými ceníky za SKO a tříděné odpady, platnými od 1. 1. 2022,
souhlasí a pověřují starostu podpisem předložených dodatků smluv.
Komentář předkladatele:
vše potřebné k projednání je uvedeno v přiloženém komentáři k zaslaným ceníkům.
Diskuse:
Zdeněk Faistaver podal doplňující informace k problematice legislativních změn v oblasti odpadového
hospodářství.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/31.
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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10 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pavel Janata

Podklady:
Informace pro obce k dopadu nové odpadové legislativy na obecně závazné vyhlášky v oblasti odpadového
hospodářství.
Stávající Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Návrh nové Obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
e-mail paní Mgr. Kristýny Komorové, vedoucí oddělení dozoru Ústí nad Labem-Liberec, odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR s návrhem nové OZV.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, schvaluje ji a ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu
Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji na úředních deskách dle správního řádu.
Komentář předkladatele:
vše je zřejmé ze zaslaného e-mailu paní Mgr. Kristýny Komorové, vedoucí oddělení dozoru Ústí nad LabemLiberec, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který je přílohou tohoto bodu
Touto nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství se zruší stávající Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to s účinností od
1. 1. 2022.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je obdobou zrušeného poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem nadále
zůstává fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Nezáleží
na tom, zda v obci poplatník skutečně žije a vytváří odpad, resp. využívá systému odstraňování komunálního
odpadu.
V současnosti je stanovena sazba u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 korun. Sazba místního poplatku zůstává
beze změny již několik let. V připravované obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je navržena sazba ve stejné, nebo upravené výši. Pro občany městyse Libštát se v
konečném důsledku nebude měnit nic zásadního.
Je třeba však zdůraznit, že skutečné náklady na sběr a svoz komunálního odpadu jsou rok od roku vyšší.
Tady městys Libštát za své občany, při současné výši poplatku 500 korun, doplácí.
Diskuse:
Skutečná výše nákladů na likvidaci odpadů, poměr jejich pokrytí z vybraných plateb a doplatku z rozpočtu
městyse, udržitelnost stavu a dlouhodobý výhled.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/32.
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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11 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 2 na rok 2021
Pavel Janata

Podklady:
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu městyse Libštát na rok 2021, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 2 na rok 2021.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o

2 087 533,90 Kč
2 087 533,90 Kč

Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
městyse Libštát na rok 2021.
Příjmy jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
Výdaje jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání.
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šlechta
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/33.
Čas 21,01
Předkladatel

12 Aktuální záležitosti a informace | starosta
Pavel Janata

1_ opravy místních komunikací
2_ kovozávody | návrh na provedení exekuce | vyrozumění o zahájení exekuce | v úterý 23. 11. 2021 v 9h přijede do
Kovozávodů exekutor.
3_ čt 9 prosince 2021 od cca 16h, Roškopov, ping-pong, pak případné posezení
4_ valná hromada DSO KL, pondělí 6. prosince 2021 od 18h v Košťálově
5_ jednání zml 15. prosince 2021
Čas 21,07

13 Diskuze | zastupitelé, občané

Čas 21,10

14 Závěr

Přehled přijatých usnesení
Z 2021/25
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 7 a 8/2021.
Z 2021/26
ZML po projednání schvaluje uzavření předložené smlouvy o dlouhodobé finanční výpomoci mezi obcí
Košťálov a Městysem Libštát ve výši 11 mil Kč se splatností maximálně 10 let, úročením 0,9 % ročně s
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Stanislav Mach
ověřovatel
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možností kdykoli předčasně splatit bez sankcí a minimální roční splátkou 1/10 ročně + úroky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Z 2021/27
ZML po projednání, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, na
obnovu místní komunikace 20c v Libštátě, na pozemku pč 2 190/2, v délce 875 m.
Z 2021/28
ZML se po projednání žádosti rozhodlo objekt čp. 105 neprodávat.
Z 2021/29
ZML se po projednání žádosti rozhodlo pozemek pč. 2156 neprodávat.
Z 2021/30
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 18. října 2021 do 10. listopadu 2021 podle § 39, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., rozhodlo prodat pozemek pč. 303/1 (který bude geometrickým plánem rozdělen na tři
části, dle přílohy výzvy) v obci a kú Libštát, druh pozemku ostatní plocha, z vlastnictví městyse Libštát.
1/ panu Jiřímu Havlovi a Tereze Kubínové, bytem Libštát 54, 512 03 Libštát (pozemek bude oddělen mezi
domy čp 217 a 54, dle přílohy výzvy).
2/ panu Františkovi Pospíšilovi, bytem Libštát 217, 512 03 Libštát (pozemek bude oddělen mezi domy čp 217
a 54, dle přílohy výzvy).
3/ paní Janě Kočové, bytem Košťálov 95, 512 03 Košťálov (pozemek bude oddělen u garáže, s odstupem 2 m
od garáže, dle přílohy výzvy).
Kupní cena je 80 Kč/m2 a pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu vypracováním a uzavřením
kupních smluv. Náklady na vypracování geometrického plánu si budou hradit budoucí vlastnící pozemku, kteří
zaplatí i návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
Z 2021/31
ZML, po projednání a seznámení se s navrhovanými ceníky za SKO a tříděné odpady, platnými od 1. 1. 2022,
souhlasí a pověřují starostu podpisem předložených dodatků smluv.
Z 2021/32
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, schvaluje ji a ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu
Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji na úředních deskách dle správního řádu.
Z 2021/33
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu městyse Libštát na rok 2021, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 2 na rok 2021.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

2 087 533,90 Kč
2 087 533,90 Kč.

Stanislav Mach
ověřovatel
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MUDr. Martin Malík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

