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Zápis z  jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 1/2021 

| Místo | radnice | čp. 198 | zasedací místnost 
| Datum a čas | středa | 3. března 2021 | 19,05 – 20,37 hodin 

Čas 19,05 1 Organizační a procesní záležitosti ZML 

Faistaver Zdeněk zastupitel nepřítomen (omluven)  
Farský David zastupitel přítomen 
Hloušek Miroslav radní přítomen 
Janata Pavel starosta přítomen 
Janata Pavel st. zastupitel přítomen  
Janatová Irena zastupitelka nepřítomna (omluvena) 
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 nepřítomen (omluven) 
Šimůnek Pavel, Mgr. radní přítomen 
Šlechta Vít, MUDr. radní přítomen 
Vejnar Pavel zastupitel přítomen 

ZML je usnášeníschopné. 

Hosté: slečna Aneta Jechová, pan Klobouček (Kundratice) 

Zapisovatel: Mgr. Pavel Šimůnek 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vít Šlechta, Jan Kafka  

Návrh na složení návrhové komise: MUDr. Martin Malík, Ing. Vítězslav Kříž 

Hlasování o návrhu na složení návrhové komise: 
 pro: 9 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Mach, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 2 Malík, Kříž 

Složení návrhové komise bylo schváleno. 

Čas 19,06 1a Program jednání 

1. Organizační a procesní záležitosti, 
2. Finanční situace městyse Libštát | DSO KL | aktuální informace, 
3. Zpráva o činnosti RML, 
4. Souhlas ZML s umístěním stavby technické infrastruktury v ploše smíšené nezastavěného území-zeleň 

doprovodná (ZD87), 
5. Stavba informačního zařízení pro cyklisty, Spolek Kroužek, 
6. Oprava místní komunikace - Libštát, 
7. Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2021, 
8. Aktuálních záležitostí a informace | starosta,  
9. Diskuse | zastupitelé, 
10. Závěr. 
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Poznámky: 
  Starosta navrhl doplnit níže uvedený bod, který by byly zařazeny za bod č. 5  

6. Oprava místní komunikace - Libštát 

 

Diskuse: ––– 

Hlasování: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Program jednání byl schválen. 

Čas 19,07  1b Kontrola plnění usnesení 

Předkladatel: Pavel Janata 

Souhrn přijatých usnesení  ZML č. 5/2020 | 9. prosince 2020 

Z 2020/26 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5/2020. 

Z 2020/27 
ZML po projednání, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210 – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 2.1 DT 117d8210A – Podpora obnovy místních 
komunikací, na obnovu místní komunikace 20c v Libštátě, na pozemku pč 2 190, v délce 875 m. 

Z 2020/28 
ZML vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku městyse Libštát č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. 
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Z 2020/29 
ZML v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
předsedy komise správy obecních lesů ve výši 3 000,- Kč za měsíc (odměna muže být v rozmezí 0-3 245,- 
Kč). Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od 1. 1. 2021. 

Z 2020/30 
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu městyse Libštát na rok 2020, podle přílohy rozpočtového 
opatření č. 2 na rok 2020. 
 
Příjmy se zvýší o 1 478 456 Kč 
Výdaje se zvýší o 1 027 236 Kč 

Z 2020/31 
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na 
rok 2021, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených 
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 podle přílohy č.j. ÚM 
Lib 1124/20. 

Komentář předkladatele: 

tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna 

| Diskuse: ––– 
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Čas 19,08 2 Finanční situace městyse Libštát | 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. 1.  2021_ jsou v příloze k tomuto bodu. 

Stavy účtů k 30. 11. 2020 
 
Základní běžný účet 12 029 201,88 Kč 
Účet dotací 7 394 982,16 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 128,81 Kč 
Účet darů 107 534,09 Kč 
Součet  20 119 846,94 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 318 802,00 Kč 
 
Stavy účtů k 31. 1. 2021 
 
Základní běžný účet 10 046 414,49 Kč 
Účet dotací 7 825 562,76 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 138,61 Kč 
Účet darů 132 507,09 Kč 
Součet  18 592 622,95 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 272 554,43 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 
únor 255 669 Kč 
březen | do 13.3 | pak COVID         47 811 Kč 
květen                                            83 162 Kč 
červen                                           155 986 Kč 
červenec                  229 840 Kč 
srpen  244 801 Kč 
září  128 608 Kč 
říjen | do 13.10 | COVID  42 659 Kč 
 
Výpisy účtů DSO KL k 31. 1. 2021_ jsou v příloze k tomuto bodu 
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Návrh předkladatele na usnesení: 

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

Komentář předkladatele: ––– 
 
Diskuse: ––– 

Čas 19,09 3 Zpráva o činnosti RML 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
      Zápis z jednání RML č. 1/2021 ze dne 4. ledna 2020 a č. 2/2021 ze dne 8. února by | byl členům ZML  

umístěn do přílohy k tomuto bodu 

 
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2021. 
  
Komentář předkladatele: ––– 

Diskuse: ––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/01. 

Čas 19,11 9 Diskuze | zastupitelé, občané, část 1. 

Zastupitelé se dohodli, že dají slovo hostovi panu Kloboučkovi z Kundratic, aby nemusel čekat na diskuzi v závěru 
jednání. Pan Klobouček, manžel jedné učitelky z naší Mateřské školky zastupitelům sdělil vše, co měl na srdci. Mluvil 
na téma fungování Libštátské Mateřské školy v této nelehké coronavirové době. Zastupitelé se pak krátce na toto 
téma vyjádřili a s panem Kloboučkem diskutovali.. 

Čas 19,31 4 Souhlas ZML s umístěním stavby technické infrastruktury v ploše smíšené nezastavěného  

    území-zeleň doprovodná (ZD87) 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
Žádost EMSL, s.r.o. s přílohami | vyjádření města Semily, situační výkres a plná moc k zastupování 

 
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML souhlasí, s umístěním stavby technické infrastruktury „IV-12-4018654 SM, Libštát, pč 781/21,19-kNN, 
SS, SR“ umístěné na pozemcích pč. 2344/3, 781/27, 781/19 a 781/21 v k. ú. Libštát, umístěných a 
zařazených dle Územního plánu Libštát do ploch smíšených nezastavěného území – zeleň doprovodná 
(plochy ZD87). 
 

Komentář předkladatele: 
Vše podstatné a důležité je patrné z předložené žádosti vč. příloh. 

Diskuse: 
K připojení všech stavebních parcel na elektřinu v lokalitě Stromovka. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 10 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
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 proti: 0 – 
 zdržel se: 1 Malík 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2020/2. 

Čas 19,31 5 Stavba informačního zařízení pro cyklisty, Spolek Kroužek 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
Podklady Spolku Kroužek k seznámení zastupitelstva městyse Libštát se záměrem vybudování stavby 
Informačního zařízení pro cyklisty, na cyklostezce č. 4294 (Krkonoše – Západ) 

   
Návrh předkladatele na usnesení #1: 

ZML souhlasí se záměrem stavby „Informačního zařízení pro cyklisty na cyklostezce č. 4294 Krkonoše – 
západ“ umístěné na pozemcích pč. 795/11 a 877 v k. ú. Libštát. Jedná se o vybudování informačního 
zřízení a odpočinkového místa pro cyklisty na cyklotrase č. 4294, s občasnou možností občerstvení, WC, 
stojany na kola, s dobíjecí stanicí na elektrokola, dětským hřištěm, veřejným ohništěm, informačními panely 
o zajímavých místech v okolí, lavičkami, vše volně přístupné veřejnosti. Jedná se o veřejně prospěšnou 
stavbu. 
 

Návrh předkladatele na usnesení #2: 
ZML souhlasí, s umístěním stavby „Informačního zařízení pro cyklisty na cyklostezce č. 4294 Krkonoše – 
západ“ umístěné na pozemcích pč. 795/11 a 877 v k. ú. Libštát, umístěných a zařazených dle Územního 
plánu Libštát do plochy zemědělské – zemědělské obhospodařování (AO). 
 

Komentář předkladatele: 

Vše podstatné a důležité je patrné z předložené žádosti. 

Diskuse: 
K umístění stavby v daném místě. Dále byl dán prostor slečně Anetě Jechové, která odprezentovala záměr 
stavby a její využití.. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/3. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/4. 

Čas 19,52 6 Oprava místní komunikace - Libštát 

Předkladatel | Pavel Janata  

Podklady: ––– 
   
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML bere na vědomí a schvaluje investiční záměr „Oprava místní komunikace - Libštát“ ve výši 
3 568 138,- Kč. Současně bere na vědomí, že na projekt bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj-podprogram 117D8210-2021. V návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zadána veřejná 
zakázka malého rozsahu. ZML bere na vědomí spolufinancování a všechny podmínky dotace. 
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Komentář předkladatele: 

V souvislosti s podanou dotací na projekt „oprava místní komunikace Libštát“, podanou na Ministerstvo pro 

místní rozvoj-podprogram 117D8210-2021 je nutné přijmout patřičné usnesení, které po případném získání 

dotace umožní zadat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. 

Diskuse: ––– 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/5. 

Čas 19,56 7 Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2021 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 
    Rozpočet MŠ, MZŠ, JSDHO na rok 2021 a FIN 2 – 12 sestavený k 31.12.2020 
   
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML projednalo návrh rozpočtu | plánované investice a investiční akce | městyse Libštát na rok 2021 | 

navrhla jeho následující změny | a ukládá starostovi, aby ve spolupráci s FV dopracoval návrh rozpočtu, 

který bude zveřejněn předepsaným způsobem na úřední desce a následně návrh předloží na dalším 

jednání ZML ke schválení. 

Komentář předkladatele: 

Plánované investice a investiční akce.(můžeme škrtat a připisovat) jedná se o pracovní verzi, uvedené 

ceny jsou zatím orientační, očekávám Vaše náměty a připomínky | vše pak bude zahrnuto do 

připravovaného rozpočtu. 

1_BH_bytové hospodářství | čp 212, 242, 12, 32, 315 
_půdní byt ve školce_výměna střešních oken | cca 100 tis Kč 
_půdní byt v kině_výměna střešních oken, rekonstrukce, kuchyň | cca 300 tis Kč 
_byt 32, kuchyňská linka, lino | 70 tis Kč 
 
2_JSDHO 
_viz předložený rozpočet na dovybavení jednotky | cca 170 tis Kč  
_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 120 tis  Kč 
 
3_KVZ_Kovozávody 
_oprava střechy KVZ nad půdním skladem a kancelářemi + položení lepenky | 444 m2 | 500 tis Kč 
_pokládka střešní krytiny na opravené | již zachráněné | části střechy  klempířské prvky a oplechování  
   | 444 m2 | 800 tis Kč 
 

  plány a investice do dalších let 
_průjezdnost komunikace | příprava na zázemí sběrného dvoru | cca xxx tis 
_kanalizační přípojka | propojení el. připojení s vnitřní elektroinstalací  
_možnost umístění solárních kolektorů | alt. fovololtaiky | na střeše KVZ 
 
4_VCLH | volnočasové centrum Libštát Hliňák a za objektem COOP 
_obnova louky a území za Copem po stavbě kanalizace, terénní úpravy, příprava místa pro budoucí  
  workoutové hřiště   
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  plány a investice do dalších let 
_Areál Hliňák | domovní rozvod vody | kanalizační potrubí | el. přípojka | dopojení k provizorní stavbě |  
  cca xxx tis Kč 
 
5_KCHM, komunikace, chodníky, mosty 
_opravy komunikací běžná | cca 1 500 tis Kč 
_spoluúčast dotace na opravu místní komunikace Vyšehrad -Svojecký háj | celkové náklady 3 568 138,- |  
  cca 750 tis Kč |  
_spoluúčast na opravy komunikací po stavbě kanalizace | na rekonstrukci komunikací v celé šíři | čeká se  
  na rozpočty | hlavní silnice 2 mil, Vyšehrad, beraňák, náměsí - DPS, náměstí -ptačák, račana, okolo mlýna,  
  nad fotbalovým hřištěm, Malá strana, od kostela k Jechovým | cca 5 mil Kč 
_nákup pozemků pod komunikacemi | 300 tis Kč 
_chodníky a zřízení sjezdu na Větrově | Šafář, Kafka | cca 100 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 |  
  cca 250 tis Kč 
 

  plány a investice do dalších let 
 _most na Hořením konci | oprava nábřežních zdí | cca 100 tis Kč 
   

6_VO_veřejné osvětlení 
_postupná výměna starých lamp VO za nové LED svítidla | cca 400 tis Kč 
_nasvícení ev. Kostela | cca 50 tis Kč 
 
7_P_projekty 
 

  plány a investice do dalších let 
 _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 
_pořízení změny územního plánu č. 2 | cca 200 tis Kč 
_kamerový systém | dokončení | I. etapa DPS | rozšíření do Kovozávodů | cca 150 tis Kč 
 
9_KD, restaurace, sál | čp 315 
_realizace rekonstrukce zatepleného podhledu sálu KD a svislých stěn | nové LED osvětlení | cca 500 tis Kč 
_kanalizační přípojka | zrušení septiku | cca 50 tis Kč 
 

  plány a investice do dalších let 
_hrnce a nádobí | 80 tis Kč  
_židle na sál  

 
10_MLK | místní lidová knihovna 
_dovybavení knihovny | nákup knih | cca 60 tis Kč 
 
11_VaK_vodovod a kanalizace 
_vodní zdroj Hliňák ½, dokončení | cca 660 tis Kč  

 _vlastní podíl na kanalizaci v roce 2021 | 3 mil Kč 
_případné výměny vodovodní sítě (nevynucené stavbou kanalizace) ale vhodné vlivem stáří na výměnu 

                (u fotbalového hřiště, Račana, příspěvek do DSO KL | cca 2 mil Kč 
 _tlakové přípojky k rd 15 včetně přečerpávajících stanic | mimo lokalitu u fotbalového hřiště | cca 1,5 mil Kč 

 

  plány a investice do dalších let 
_úprava vodárny ke komfortnímu odběru užitkové vody (zkulturnění odběrného místa) | cca 70 tis Kč 
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12_MZŠ 
_kanalizační přípojka | zrušení ČOV | cca 70 tis Kč 
_rekonstrukce počítačové učebny  | spoluúčast dotace je v rozpočtu školy | 500 tis Kč 
13_MŠ 
_kanalizační přípojka | zrušení septiku | cca 70 tis Kč 
 
14_DPS 

 _kanalizační přípojka | zrušení ČOV | cca 70 tis Kč 
         _lavičky | 50 tis Kč 
 _venkovní uzamykatelný sklad na nářadí | 40 tis Kč 
 

  plány a investice do dalších let 
 _přemýšlet o nějakém velkém přístřešku venkovního posezení | stávající altánek je malý a nevyhovující 
 
 15_K_kino 

_kanalizační přípojka | zrušení septiku | cca 70 tis Kč 
 

  plány a investice do dalších let 
_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 

_opravy traktorů | technické traktorů atd. | 50 tis Kč 
 

 17_R_radnice  
_kanalizační přípojka | zrušení septiku | cca 70 tis Kč 
_klimatizace | pevná, nebo mobilní | cca 100 tis Kč 
_nová kopírka | nájem + spotřební materiál | 3 tis Kč/měsíc 
 

  plány a investice do dalších let 
_zasedací místnost | v případě přestěhování šachistů do vestibulu kina | nové stoly a židle | cca 150 tis Kč 
_projekt využití půdních prostor, včetně prosvětlení prostor a budoucí nutné výměny špatné střešní krytiny |  
  letos asi ne  

  
18_VH_víceúčelové hřiště za MZŠ  
_nově vybudovaný nízký opěrný tarásek opatřit lavičkami | vybudování vrhu koulí a pak malé workoutové  
  hřiště (zdarma) a vrh koulí | 100 tis Kč 
 

 19_D_dotace spolkům 
_ 230 tis Kč 
 
20_zeleň – ovocný sad městyse Libštát Větrov-Končiny  
_rekonstrukce sadu | stříhání stromů | úklid větví | vysekání podrostů šípků, trnky, ostružiny | ořezání  
  starých stromů | cca 100 tis Kč 
 

_plány a investice do dalších let 
_vysekání 2x ročně + jarní udržovací řez peckovin + následný zimní řez každý rok | cca 30 tis Kč 
 

Diskuse 
Byly diskutovány jednotlivé položky plánovaných investičních akcí s ohledem na dokončení stavby 
kanalizace a s tím souvisejících akcí (výměna vodovodních řadů a opravy místních komunikací).  
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 11 Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/6. 

Čas 20,08 8 Aktuální záležitosti a informace | starosta 

Předkladatel Pavel Janata 

_tzv. houpací lávka na Karlově | volal p. Wágenknecht a řešil stav lávky, její bezpečnost a budoucnost, 
_v březnu bude v ČR provedeno sčítání lidu, domů a bytů , 
_pokácení lípy v lipové aleji v blízkosti domu čp. 118 (Křížovi, cihelná fasáda), e-mail z 1.3 s pokácenou  
  sousední lípou (dutá), kácenou KJ na Josefa 2009, 
_Bergman Blahoslav strojírny spol. s.r.o., soudní jednání týkající se vyklizení nemovitosti , 
_info o stavbě zateplení podhledu na sále KD, kanalizace,  
_info o stavbě kanalizace a s tím spojených záležitostí 
 

Čas 20,15 9 Diskuze | zastupitelé, občané, část 2. 

Diskutována byla situace v Mateřské školce, stavba kanalizace, demolice čp. 31 atd.. 

Čas 20,37 10 Závěr 

 

Přehled přijatých usnesení 

Z 2021/1 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2021. 

Z 2021/2 
ZML souhlasí, s umístěním stavby technické infrastruktury „IV-12-4018654 SM, Libštát, pč 781/21,19-kNN, 
SS, SR“ umístěné na pozemcích pč. 2344/3, 781/27, 781/19 a 781/21 v k. ú. Libštát, umístěných a 
zařazených dle Územního plánu Libštát do ploch smíšených nezastavěného území – zeleň doprovodná 
(plochy ZD87). 

 
Z 2021/3 

ZML souhlasí se záměrem stavby „Informačního zařízení pro cyklisty na cyklostezce č. 4294 Krkonoše – 
západ“ umístěné na pozemcích pč. 795/11 a 877 v k. ú. Libštát. Jedná se o vybudování informačního 
zřízení a odpočinkového místa pro cyklisty na cyklotrase č. 4294, s občasnou možností občerstvení, WC, 
stojany na kola, s dobíjecí stanicí na elektrokola, dětským hřištěm, veřejným ohništěm, informačními panely 
o zajímavých místech v okolí, lavičkami, vše volně přístupné veřejnosti. Jedná se o veřejně prospěšnou 
stavbu. 

 
.Z 2021/4 

ZML souhlasí, s umístěním stavby „Informačního zařízení pro cyklisty na cyklostezce č. 4294 Krkonoše – 
západ“ umístěné na pozemcích pč. 795/11 a 877 v k. ú. Libštát, umístěných a zařazených dle Územního 
plánu Libštát do plochy zemědělské – zemědělské obhospodařování (AO). 

 
Z 2021/5 

ZML bere na vědomí a schvaluje investiční záměr „Oprava místní komunikace-Libštát“ ve výši 3 568 138,- 
Kč. Současně bere na vědomí, že na projekt bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj-
podprogram 117D8210-2021. V návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zadána veřejná 
zakázka malého rozsahu. ZML bere na vědomí spolufinancování a všechny podmínky dotace. 
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Z 2021/6 
ZML projednalo návrh rozpočtu | plánované investice a investiční akce | městyse Libštát na rok 2021 | navrhla 
jeho následující změny | a ukládá starostovi, aby ve spolupráci s FV dopracoval návrh rozpočtu, který bude 
zveřejněn předepsaným způsobem na úřední desce a následně návrh předloží na dalším jednání ZML ke 
schválení. 

 


