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Zápis z  jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 2/2022 

Místo radnice čp. 198 zasedací místnost 
Datum a čas středa 9. března 2022 19,06 – 19,54 hodin 

Čas 19,06 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 nepřítomen (omluven) 
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 nepřítomen (příchod 19,10) 
Vejnar Pavel zastupitel přítomen 

ZML je usnášeníschopné. 

Hosté: ––– 

Zapisovatel: Mgr. Pavel Šimůnek 

Ověřovatelé zápisu: Hloušek Miroslav, Mach Stanislav 

Návrh na složení návrhové komise: Farský David, Vejnar Pavel 

Hlasování o návrhu na složení návrhové komise: 
 pro: 11 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Složení návrhové komise bylo schváleno. 

Čas 19,06 1a Program jednání 

1. Organizační a procesní záležitosti, 
2. Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace, 
3. Zpráva o činnosti RML, 
4. Program obnovy venkova LK | žádost o dotaci DT1-obnova a údržba venkovské zástavby a občanské  

   vybavenosti, 
5. Žádost o odkoupení části pozemku pč 1 064 v obci a kú Libštát, 
6. Informace o průběhu stavby „Košťálov a Libštát-kanalizace a ČOV, 3. etapa“, 
7. Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2022, 
8. Aktuálních záležitostí a informace | starosta, 
9. Diskuse | zastupitelé, 

10. Závěr. 
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Hlasování o programu jednání: 
 pro: 11 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Program jednání byl schválen. 

Čas 19,07  1b Kontrola plnění usnesení 

Předkladatel Pavel Janata 

Podklady: 

Souhrn přijatých usnesení  ZML č. 1/2022 | 19. ledna 2022 

Z 2022/01 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 9 a 10/2021. 

Z 2022/02 
ZML po projednání schvaluje koupi movité věcí: ZETOR 6245, VIN 15235, RZ SM3 340, rok výroby 1988, 
formou dražby. 

Z 2022/03 
ZML po projednání schvaluje účast městyse Libštát v dražbě týkající se movité věci: ZETOR 6245, VIN 
15235, RZ SM3 340, rok výroby 1988, konané dne 20. 1. 2022 v 10,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu 
v Jablonci na Nisou, Podhorská 581/28. 

Z 2022/04 
ZML po projednání svěřuje pravomoc dle § 85 písm. N) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, radě městyse Libštát, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve znění podané nabídky 
na koupi movité věcí: ZETOR 6245, VIN 15235, RZ SM3 340, rok výroby 1988. Vymezení maximální částky 
pro koupi movité věci, která je v souladu se schválenými pravidly rozpočtového provizoria na rok 2022. 

Z 2022/05 
ZML po projednání pověřuje k zastupování městyse Libštát při dražbě movité věcí: ZETOR 6245, VIN 15235, 
RZ SM3 340, rok výroby 1988, konané dne 20. 1. 2022 v 10,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci 
nad Nisou, Podhorská 581/28 a k podání nabídky do maximální výše stanovené radou městyse Libštát, dle 
bodu č. 3, starostu městyse Libštát Pavla Janatu, bytem Libštát 242. 

Z 2022/06 
ZML po projednání, v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny 
zastupiteli obce panu Miroslavovi Hlouškovi, za rok 2021, ve výši dvojnásobku maximální měsíční odměny. 
Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vedení při přípravě a získání lesnických dotací. 

Z 2022/07 
ZML po projednání, v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny 
starostovi obce panu Pavlu Janatovi, za rok 2021, ve výši dvojnásobku maximální měsíční odměny. Odměna 
se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí, zejména projektu výstavby kanalizace, 
včetně rekonstruování místních komunikací po stavbě kanalizace. 

Komentář předkladatele: 
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, kromě usnesení Z 2021/18 a Z 2021/30 které se 
řeší a usnesení  Z 2021/23 a Z 2021/30, které se brzy začnou řešit 

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 
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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 2021/23 
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. 

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. 

Diskuse: –––  

Čas 19,11 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 28. 2. 2022_jsou v příloze k tomuto bodu. 

Stavy účtů k 31. 12. 2021 
 
Základní běžný účet 26 567 839,15 Kč 
Účet dotací 3 045 308,53 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 192,51 Kč 
Účet darů 142 490,20 Kč 
Součet 30 343 830,39 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 567 223,65 Kč 
 
Stavy účtů k 31. 1. 2022 
 
Základní běžný účet 26 956 480,10 Kč 
Účet dotací 3 081 930,73 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 197,41 Kč 
Účet darů 142 491,39 Kč 
Součet 30 769 099,63 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 512 675,54 Kč 
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Stavy účtů k 28. 2. 2022 
 
Základní běžný účet 22 419 728,30 Kč 
Účet dotací 3 118 552,93 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 202,31 Kč 
Účet darů 142 492,58 Kč 
Součet 26 268 976,12 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 528 312,62 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 2020 | do 13.10 | COVID 42 659 Kč 
 
květen | od 18.5 | rok 2021 52 382 Kč 
červen 167 959 Kč 
červenec 186 909 Kč 
srpen   173 784 Kč 
září   131 380 Kč 
říjen   129 345 Kč 
listopad  117 081 Kč 
prosinec 91 055 Kč 
 
leden 2022 100 503 Kč 
únor  129 974 Kč 
 
Výpisy účtů DSO KL k 28. 2. 2022_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: ––– 
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Diskuse: ––– 

Čas 19,12 3 Zpráva o činnosti RML 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Zápis z jednání RML č. 1/2022 ze dne 19. ledna 2022. 
Zápis z jednání RML č. 2/2022 ze dne 21. února 2022. 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2022. 

Komentář předkladatele: ––– 

Diskuse: ––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/08. 

Čas 19,13 4 Program obnovy venkova LK | žádost o dotaci DT1-obnova a údržba venkovské zástavby a 

občanské vybavenosti 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Program č. 2.1 – Program obnovy venkova | Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na opravu střešní krytiny objektu radnice čp. 
198, z Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova, dotační titul DT 1 – obnova a údržba venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti. Termín podání do 16. 3. 2022. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2022 na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním 
strategickým rozvojem Městyse Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát. 

Komentář předkladatele: 
Ve středu 26. ledna 2022 byl vyhlášen Program obnovy venkova Libereckého kraje. V příloze máme  
podrobnější informace. Žádostí se podávají od 28. 2. do 16. 3. 2022. Realizace akce je možná až do 30. 9.  
2023.  Opět je potřeba, aby podání žádosti bylo schváleno v zastupitelstvu včetně vyčlenění vlastních  
prostředků v rozpočtu na podíl žadatele. 
 
Vzhledem k možnosti zažádat o dotaci z Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova, dotační titul DT 1  
– obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na opravu střešní krytiny objektu radnice  
čp. 198, je nutné, aby ZML schválilo patřičná usnesení týkající se podání této dotace. Termín podání  
žádostí je do 16. března 2022.  

Diskuse: ––– 
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/09. 

Čas 19,14 5 Žádost o odkoupení části pozemku pč 1 064 v obci a kú Libštát Předkladatel Pavel Janata  

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Žádost o odkoupení části pozemku pč 1 064 v obci a kú Libštát 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje částí pozemku pč 1 064 v obci a  
kú Libštát, který bude geometrickým plánem rozdělen na tři části. 

 
Komentář předkladatele: 

Manželé Vladimír a Hana Bukovští nám podali žádost o odkoupení části pozemku pč 1 064, v obci a kú 
Libštát. Jedná se o část pozemku pč 1 064 (neplodná půda, ostatní plocha), který navazuje na pozemek pč. 
1065/6, na kterém mají manžele Bukovští postavenou novostavbu rd (st pč 601). Důvod odkoupení pozemku 
je z důvodu zpřístupnění pozemku z cesty na pozemku 2 198/1. Více je patrné z předložené žádosti. 
 
RML žádost o odkoupení projednala a s prodejem části pozemku 1 064 souhlasí. Zároveň RML pověřila  
starostu, aby zjistil, zdali-by o obdobné části pozemků 1 064 (navazující na šířku stavebních pozemků)  
neměli zájem i další zájemci. Jedná se o vlastníky pozemků pč 1 063/3 a 1 061/2. Pokud by byl ze strany  
vlastníků těchto pozemků zájem, zveřejnil by se záměr prodeje části pozemku pč 1 064, rozděleného na  
více částí. 

 
Diskuse:  

Dopad prodeje na okolní vlastníky nemovitostí. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/10. 

Čas 19,18 6 Informace o průběhu stavby „Košťálov a Libštát-kanalizace a ČOV, 3. etapa“ 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Změnový list č. 4, týkající se konečného závěrečného vyúčtování stavby „Košťálov a Libštát-kanalizace a 
ČOV, 3. etapa“  (do začátku jednání nebyl dodán). 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání, schvaluje změnový list č. 4 na  stavbu kanalizace „Košťálov a Libštát – kanalizace a  
ČOV - 3. etapa. 

 
Komentář předkladatele: 

Dodavatel stavby má předložit k projednání a schválení změnový list č. 4, týkající se konečného  
závěrečného vyúčtování stavby „Košťálov a Libštát-kanalizace a ČOV, 3. etapa“. 
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Diskuse:  
           Z důvodu nedodání podkladů k tomuto bodu (ze strany dodavatele stavby), nebyl tento bod projednán.  
           Starosta dále informoval o přípravě kolaudace stavby, přepojování objektů domu na kanalizaci a o  
           dozaasfaltování rýh v komunikacích. 
 

Čas 19,21 7 Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2022 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady:  
Rozpočet MŠ, MZŠ, JSDHO na rok 2022 
 

Návrh předkladatele na usnesení #1: 
ZML projednalo návrh rozpočtu | plánované investice a investiční akce | městyse Libštát na rok 2022 | 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. 

 
Návrh předkladatele na usnesení #2: 

ZML po projednání schvaluje koupi movité věcí: příslušenství pro ZETOR 6245: čelní nakladač, lopata 120 
cm a paletové vidle a dále 2ks  sekčních lamelových vrat do garáží JSDHO a 1ks sekčních lamelových vrat 
do garáže technické skupiny v objektu čp. 315. A to s ohledem na stále se zmenšující skladové zásoby a 
neustále zvyšujících cen. Koupě movitých věcí je v souladu se schválenými pravidly rozpočtového provizoria 
na rok 2022. 

 
Návrh předkladatele na usnesení #3: 

ZML po projednání schvaluje záměr prodeje nepotřebného majetku: traktor 7245, registrační značka 
L007404, platná STK do roku 2025, včetně příslušenství: čelní nakladač, lopata, paletové vidle a zadní 
sněhové radlice. ZML pověřuje starostu zveřejněním záměru a RML vyhodnocením podaných nabídek.  
Forma prodeje bude obálkovou metodou. Jediným kritériem bude výše nabídkové ceny za komplet (sněhová 
radlice bude nabízena jako jediné příslušenství samostatně). Městys Libštát si vyhrazuje právo v případě 
nízké nabídkové ceny, prodej zrušit a zveřejnit znovu záměr prodeje. 

 
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_půjčka SFŽP a dlouhodobá finanční výpomoc z Košťálova 
_SFŽP, 10 let, letos 4 splátky v celkové výši 1 516 562,84 Kč 
_Košťálov, max. 10 let, letos 1 199 000,- Kč 
 
2_MŠ a MZŠ 
_dle schválených rozpočtů, u MZŠ nutné počítat s navýšením spotřeby plynu o cca 400 tis Kč 
 
3_BH_bytové hospodářství | čp 212, 242, 12, 32, 315 
_půdní byt ve školce_výměna střešních oken | cca xxx tis Kč 
_byty 32, výmalba chodeb, kuchyňská linka, podlahová krytina (byt. Paní Matoušové) | cca xxx tis Kč 
_půdní byt v kině_výměna střešních oken, rekonstrukce, kuchyň | cca xxx tis Kč 
_celkem za opravy bytů cca 500 tis Kč + pojištění, revize, běžná výměna dosloužilého zařízení, opravy,  
  mzdy | celkem tedy cca 800 tis Kč 
 
4_JSDHO 
_viz předložený rozpočet, revize DT, předělání rolet CAS, nové garážové stání DA, propojení zbrojnice do  
  prostor pod jevištěm, 2x sekční průmyslová vrata, běžný provoz jednotky (nafta, refundace, cestovné, stk,  
  servis DA, školení, svolávání, internet, revize ) | cca 275 522,- Kč 
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5_KCHM, komunikace, chodníky, mosty 
 _chodníky a zřízení sjezdu na Větrově | Kafka | cca 50 tis Kč 

_nákup pozemků pod komunikacemi (Vyšehrad, Lipník, Větrov - křižovatka atd.) | cca 300 tis Kč 
_dokončení pasportu místních komunikací | doplatek cca 25 tis Kč 
_opravy komunikací běžná, po bleskové povodni, Končiny JM, atd. | cca 1 000 000,- Kč 
_spoluúčast případně získané dotace na opravu místní komunikace Vyšehrad-Svojecký háj | cca 800 tis Kč 
_oprava komunikace v Kotli | cca 350 tis Kč oprava této části silnice je hotová jen letos fakturovat | 
  dosypání krajnic, vodorovné dopravní značení, zaasfaltování rýh v komunikacích nad rámec výkazu výměr  
  v rozpočtu na kanalizaci  | celkem cca 1 500 000,- Kč 
 
6_O_ostatní 
_příspěvek na kostel sv. Jiří (v minulých letech nebylo převedeno) 400 tis Kč 
_pořízení změny územního plánu č. 2 | cca 150 tis Kč 
 
7_KD, restaurace, sál 
_kanalizační přípojka | zrušení septiku  

 
8_MLK | místní lidová knihovna 
_dovybavení knihovny | nákup knih | cca 50 tis Kč 
 
9_VaK_vodovod a kanalizace 
_přípojky | motivace | sleva na stočném 150 tis. Kč 
_opravy, vodovod a kanalizace | stejná výše jako Košťálov  | 500 tis. Kč 
_vydané faktury za stavbu kanalizace na konci roku | 6 072 841,83 Kč | už bylo zaplaceno 
_oprava komunikace do Janatovy komory | zasmluvněno dodatkem č.1 | doplatek za opravy místních  
  komunikací po stavbě kanalizace + vícepráce | cca 2 000 000,- Kč 

 _vlastní podíl na kanalizaci | závěrečné dofinancování akce | cca xxx tis Kč 
 _tlakové kanalizační přípojky | mimo lokalitu u fotbalového hřiště | cca 15x 100 tis. Kč |  
                celkem cca 1 500 000,- Kč 

_kanalizační přípojky | zrušení ČOV | MŠ, MZŠ, KD, 32, Kino, Radnice | odhad 400 tis Kč  
 

10_MZŠ 
_kanalizační přípojka | zrušení ČOV 
_rekonstrukce počítačové učebny | celkem cca 1 300 000,- Kč | financováno nejdříve v plné výši městysem,  
  pak nám bude vráceno 760 tis Kč | spoluúčast dotace bude tedy  | cca 540 tis Kč | v roce 2021 jsme  
  již zaplatili cca 500 tis | letos tedy předfinancujeme | cca 800 tis Kč 
 
11_MŠ 
_kanalizační přípojka | zrušení septiku 
 
12_DPS 

 _venkovní uzamykatelný sklad na nářadí | cca 15 tis Kč 
 _2 kuchyňské linky | cca 20 tis Kč 
  _osvětlení chodeb s čidlem | cca 10 tis Kč 
 
 13_K_kino 

_kanalizační přípojka | zrušení septiku 
 
 14_TS ML | technická skupina městyse Libštát 

_nákup příslušenství new traktor | čelní nakladač, lopata, vidle, pluh a sypač | technické atd. | cca 120 tis Kč 
_sekční vrata do dílny TS | cca 80 tis Kč 
_úprava dílny | přemístění radiátoru | vymalování | cca 100 tis Kč | tato částka je v rozpočtu JSDHO 
_nová střešní krytina na venkovní dílně TS | cca 150 tis Kč 
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 15_R_radnice  
_kanalizační přípojka | zrušení septiku  
_výměna havarijní střešní krytiny | co prosvětlení? | střešní okna, vikýř | rozpočet | jen výměna střešní  
   konstrukce | cca 1 600 000,- Kč | nebo počkat, ale max. ale rok a připravit projekt, včetně prosvětlení  
   budoucích prostor | možnost podání o dotaci POV LK  
 
16_LS_libštátské strojírny  
_nutná oprava střech | cca xxx tis Kč 
 
17_R_veřejná zeleň  
_pravidelná údržba aleje na Končina | cca 35 tis Kč  
_revitalizace zeleně u katolického hřbitova | možnost podání o dotaci POV LK | 200 tis Kč 
 
18_VH_víceúčelové hřiště za MZŠ  
_nově vybudovaný nízký opěrný tarásek opatřit lavičkami, které budou tvořit i zábradlí | vybudování vrhu  
  koulí | 100 tis Kč 
 
19_L_lesní hospodářství  
_smlouva lesní hospodářský plán | 70 tis Kč 
_příjmy | cca 1250 000,- Kč 
_výdaje | cca 850 tis Kč 
 
20_D_dotace a dary spolkům 
_ cca 200 tis Kč 
 
21_ÚM_úřad městyse, 700 let od první písemné zmínky, kulturní akce k výročí atd, propagace, upomínkové  
     předměty, publikace, cestovní ruch 
_ 400 tis Kč 
 
22_ubytovna v KD, postele, matrace, lino 
_ cca 20 tis Kč 

Diskuse: 
Zodpovězení doplňujících dotazů. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/11. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/12. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 3: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se:0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/13. 
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Čas 19,42 8 Aktuální záležitosti a informace | starosta 

Předkladatel Pavel Janata  

1/ humanitární pomoc Ukrajině 
 
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání schvaluje 
1/ vyčlenění prostor ubytovny v KD Libštát čp 315 pro ubytování rodin z Ukrajiny. 
 
2/ dotování ubytování rodin z Ukrajiny v ubytovně (4 místnosti a 1 byt, tj. celkem cca 14 osob) v KD Libštát 
čp. 315, nad rámec možného příspěvku od státu (spotřeba vody, elektřiny a  topení), za tímto účelem budou  
v rozpočtu městyse vyčleněny finanční prostředky ve výši cca 50 tisíc Kč 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 12 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek P., 

Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/14. 

2/ čtvrtek 5. 5. 2022 - ping pong Roškopov, 
3/ veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání, 
4/ odprodej pozemků u koupaliště, informace,  
5/ 700 let od první písemné zmínky o Libštátu, plánované oslavy (17. 9. sjezd rodáků), 
6/ návrh ředitelky MŠ, vybavit suterénní prostory (po výměníkách tepla) infrasaunou  
 

Čas 19,49 9 Diskuze | zastupitelé, občané 

Neshromažďovat materiál na pomoc pro Ukrajinu (MUDr. V. Šlechta). Opravy asfaltů po kanalizaci (p. D. Farský a 

paní I. Janatová)  

Čas 19,54 10 Závěr 

 

| Přehled přijatých usnesení 

Z 2022/08 
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1 a 2/2022. 

Z 2022/09 
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na opravu střešní krytiny objektu radnice čp. 
198, z Libereckého kraje, z Programu obnovy venkova, dotační titul DT 1 – obnova a údržba venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti. Termín podání do 16. 3. 2022. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků v rozpočtu městyse Libštát 2022 na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním 
strategickým rozvojem Městyse Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát. 

Z 2022/10 
ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje částí pozemku pč 1 064 v obci a kú 
Libštát, který bude geometrickým plánem rozdělen na tři části. 
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Z 2022/11 
ZML projednalo návrh rozpočtu | plánované investice a investiční akce | městyse Libštát na rok 2022 |  
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. 

 
Z 2022/12 

ZML po projednání schvaluje koupi movité věcí: příslušenství pro ZETOR 6245: čelní nakladač, lopata 120 
cm a paletové vidle a dále 2ks  sekčních lamelových vrat do garáží JSDHO a 1ks sekčních lamelových vrat 
do garáže technické skupiny v objektu čp. 315. A to s ohledem na stále se zmenšující skladové zásoby a 
neustále zvyšujících cen. Koupě movitých věcí je v souladu se schválenými pravidly rozpočtového provizoria 
na rok 2022. 

 
Z 2022/13 

ZML po projednání schvaluje záměr prodeje nepotřebného majetku: traktor 7245, registrační značka 
L007404, platná STK do roku 2025, včetně příslušenství: čelní nakladač, lopata, paletové vidle a zadní 
sněhové radlice. ZML pověřuje starostu zveřejněním záměru a RML vyhodnocením podaných nabídek.  
Forma prodeje bude obálkovou metodou. Jediným kritériem bude výše nabídkové ceny za komplet (sněhová 
radlice bude nabízena jako jediné příslušenství samostatně). Městys Libštát si vyhrazuje právo v případě 
nízké nabídkové ceny, prodej zrušit a zveřejnit znovu záměr prodeje. 

 
Z 2022/14 

ZML po projednání schvaluje 
1/ vyčlenění prostor ubytovny v KD Libštát čp 315 pro ubytování rodin z Ukrajiny. 
 
2/ dotování ubytování rodin z Ukrajiny v ubytovně (4 místnosti a 1 byt, tj. celkem cca 14 osob) v KD Libštát čp.  
315, nad rámec možného příspěvku od státu (spotřeba vody, elektřiny a  topení), za tímto účelem budou  
v rozpočtu městyse vyčleněny finanční prostředky ve výši cca 50 tisíc Kč. 

 


