Čj. ÚM Lib 447/2021
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Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 2/2021
| Místo
| Datum a čas
Čas 19,04

| radnice
| středa

| čp. 198
| 21. dubna 2021

| zasedací místnost
| 19,04 – 20,06 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

nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomen
nepřítomna (omluvena)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

ZML je usnášeníschopné.
Hosté: –––
Zapisovatel: Ing. Jan Šimůnek
Ověřovatelé zápisu: David Farský, Pavel Janata st.
Návrh na složení návrhové komise: Ing. Vítězslav Kříž, MUDr. Vít Šlechta
Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Složení návrhové komise bylo schváleno.
Čas 19,06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č,: IE-12-4005078/VB/1,
Kino | projednání záměru využití,
Projednání fyzické inventarizace za rok 2020,
Rozpočet městyse Libštát na rok 2021,
Aktuální záležitosti a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Pavel Janata st.
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Pavel Janata
starosta
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Hlasování o návrhu programu jednání:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Program jednání byl schválen.
Čas 19,06
Předkladatel

1b Kontrola plnění usnesení
Pavel Janata

Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 1/2021 | 3. března 2021
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.
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.
Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna
Diskuse: –––
Čas 19,07
Předkladatel

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

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

David Farský
ověřovatel
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Podklady:
Výpisy účtů DSO KL k 31. 3. 2021_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 31. 1. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

10 046 414,49 Kč
7 525 562,76 Kč
588 138,61 Kč
132 507,09 Kč
18 262 622,95 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

272 554,43 Kč

Stavy účtů k 28. 2. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

10 408 855,48 Kč
7 860 843,96 Kč
588 143,51 Kč
132 508,19 Kč
18 990 351,14 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

223 146,57 Kč

Stavy účtů k 31. 3. 2021
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

10 624 914,26 Kč
7 896 054,36 Kč
588 148,41 Kč
132 509,29 Kč
19 241 626,32 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
stav tržby
listopad 2018
prosinec
leden 2019
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden 2020
únor
březen | do 13.3 | pak COVID
květen
červen
červenec
srpen
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

204 830,09 Kč

113 591 Kč
233 855 Kč
143 024 Kč
211 102 Kč
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
153 826 Kč
255 669 Kč
47 811 Kč
83 162 Kč
155 986 Kč
229 840 Kč
244 801 Kč

David Farský
ověřovatel
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Pavel Janata
starosta
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září
říjen | do 13.10 | COVID

128 608 Kč
42 659 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 3. 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 19,07
Předkladatel

3 Zpráva o činnosti RML
Pavel Janata

Podklady:
Zápis z jednání RML č. 3/2021 ze dne 12. dubna 2021 | byl členům ZML zaslán e-mailem.
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 3/2021.
Komentář předkladatele: –––
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/7.
Čas 19,08
Předkladatel

4 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č,: IE-12-4005078/VB/1
Pavel Janata

Podklady:
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č,: IE12-4005078/VB/1, včetně příloh a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby
Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č,: IE-12-4005078/VB/1, mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: O0275891,
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání a přijetí usnesení Z 2021/8 ruší přijaté usnesení Z 2020/18.
Komentář předkladatele:
vše je patrné z předložené žádostí, smlouvy a příloh. Už jednou jsme tuto smlouvu projednávali a schválili,
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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s odstupem času však došlo ke změně některých pozemků a také k výrazné změně částky za věcné
břemeno. Proto je potřeba přijat nové usnesení a zrušit to staré.
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/8.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/9.
Čas 19,11
Předkladatel

5 Kino | projednání záměru využití
Pavel Janata

Podklady:
Půdorys kina | skica
Návrh předkladatele na usnesení: –––
Komentář předkladatele:
Bylo by dobré se zamyslet nad smysluplným využitím budovy kina, která je pouze občas využívána k různým
kulturním akcím atd. Věřím, že na toto téma obětujeme trochu času, abychom si řekli své představy a vize
ohledně této historické budovy s příliš nevzhlednou přístavbou vestibulu.
Pro přehled městys vlastní kovozávody, starou hasičárnu (v přízemí JSDH garážuje DA a jinak je budova
využívána jako sklad TS), budovu 32 (přijde srovnat se zemí na úkor bezpečnosti na náměstí), budovu KD
včetně zázemí TS a JSDHO a také budovu kina.
O způsobu využití kina se mluví již více než 25 let. Mluví se o možnosti rekonstrukce na hasičárnu, o
možnosti vestavby bytů, nebo o multifunkčním kulturním zařízení včetně umístění bezbariérové knihovny, tak
to jen pro připomenutí.
Diskuse:
Alternativní možnosti řešení – přesun technické čety do bývalých Kovozávodů, zahloubení nových prostor pro
hasiče v úrovni suterénu...
Čas 19,24
Předkladatel

6 Projednání fyzické inventarizace za rok 2020
Pavel Janata

Podklady:
Inventarizační zpráva z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 26. února 2021
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 26. února
2021“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 21. 4. 2021 | vyřadit z majetku městyse předměty,
nedokončené investice a pohledávky podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur
za rok 2020“, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Komentář předkladatele: –––
Ing. Jan Šimůnek
David Farský
místostarosta
ověřovatel
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Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/10.
Čas 19,25
Předkladatel

7 Rozpočet městyse Libštát na rok 2021
Pavel Janata

Podklady:
Rozpočet ML na rok 2021, včetně textového komentáře
Nabídka financování investičních potřeb městyse Libštát_KB_5,10 a 15 let 5,10 a 15 mil
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 2021 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání
čj. ÚM Lib – 0436/21, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

20 480 568,00 Kč
38 278 214,87 Kč
17 797 646,87 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Komentář předkladatele:
a | rozpočet musí být před schválením vyvěšen na úřední desce 15 dní, splněno,
b | rozpočet je navržen jako schodkový,
c | 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,
d | 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.
Oproti loňskému roku 2020 očekáváme v letošním roce propad na daních ve výši cca 3 mil Kč
Po konzultaci s FV jsem požádal KB o nabídka financování investičních potřeb městyse Libštát_KB_5,10 a 15
let 5,10 a 15 mil. V minulosti nám obec Košťálov nabízela na kanalizaci půjčku, proto po dohodě s FV
prověřujeme i tuto možnost. Viz. úvod textového komentáře rozpočtu, kde se zmiňují o opravách místních
komunikací.
Diskuse:
Doplňující Informace k jednotlivým položkám, možnosti dofinancování pro případ neplánovaných potřeb.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13
Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J.,
Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2021/11.
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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8 Aktuální záležitosti a informace | starosta
Pavel Janata

stavba kanalizace a s tím spojené záležitosti
MŠ_odpověď zřizovatele na výsledek šetření stížnosti ČŠI | v příloze |_aktuální informace
Čas 20,05

9 Diskuze | zastupitelé, občané

Čas 20,06

10 Závěr

Přehled přijatých usnesení
Z 2021/7
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 3/2021.
Z 2021/8
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č,: IE-12-4005078/VB/1, mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: O0275891,
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Z 2021/9
ZML po projednání a přijetí usnesení Z 2021/8 ruší přijaté usnesení Z 2020/18.
Z 2021/10
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 26. února
2021“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 21. 4. 2021 | vyřadit z majetku městyse předměty,
nedokončené investice a pohledávky podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur
za rok 2020“, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2021/11
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 2021 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání
čj. ÚM Lib – 0436/21, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

20 480 568,00 Kč
38 278 214,87 Kč
17 797 646,87 Kč

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

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

David Farský
ověřovatel
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