Čj. ÚM Lib 708/2022

Zápis ZML 4/2022

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 4/2022
Místo
Datum a čas

radnice
středa

Čas 19,34

čp. 198
29. června 2022

zasedací místnost
19,34 – 20,07 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
nepřítomen (omluven)
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomen
přítomna
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

ZML je usnášeníschopné.
Hosté: –––
Zapisovatel: Ing. Jan Šimůnek
Ověřovatelé zápisu: Jan Kafka, Stanislav Mach
Návrh na složení návrhové komise: Irena Janatová, Miroslav Hloušek
Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 12
Faistaver, Janata, Janata st., Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P.,
Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 2
Hloušek, Janatová
Složení návrhové komise bylo schváleno.
Čas 19,35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1a Program jednání
Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Záměr koupě pozemků pč. 2344/8, 613/4 a 613/5 v obci a kú Libštát,
Žádost o odkoupení části pozemku pč 2126/1 v obci a kú Libštát,
Příprava OZV (obecně závazné vyhlášky) městyse Libštát o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství,
Projednávání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát,
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 1 na rok 2022,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Hlasování o programu jednání:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Program jednání byl schválen.
Čas 19,36
Předkladatel

1b Kontrola plnění usnesení
Pavel Janata

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 3/2022 | 13. dubna 2022
Z 2022/15
ZML vzalo na vědomí „inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna
2022“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 13. 4. 2022 | vyřadit z majetku městyse předměty,
nedokončené investice a pohledávky podle „soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur
za rok 2021“, které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2022/16
ZML po projednání a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, stavba
č. IV -12-4017782, SM-Libštát, parc. č. 174/11, 174/12-kNN, ze dne 4. 9. 2019, schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene-služebnosti, stavba č. IV -12-4017782, SM-Libštát, parc. č. 174/11, 174/12-kNN, mezi
těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a
městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2022/17
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby, SM, Libštát, st.p.č. 213-kNN, SS, mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198,
IČ: 00275891, pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Z 2022/18
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 22. března do 13. dubna 2022 podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., rozhodlo prodat částí pozemků pč. 1 064 (který bude geometrickým plánem rozdělen na čtyři
části, dle přílohy výzvy) v obci a kú Libštát, způsob využití: neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha, z
vlastnictví městyse Libštát:
1. panu Vladimíru Bukovskému a paní Haně Bukovské, bytem Libštát 356, 512 03 Libštát (část pozemku č.1,
dle přílohy výzvy),
2. panu Milošovi Kocourovi a paní Lucii Kocourové, bytem Libštát 217, 512 03 Libštát (část pozemku č.3, dle
přílohy výzvy),
3. panu Martinovi Machovi, bytem Libštát 302, 512 03 Libštát a paní Tereze Machové, bytem Mirotická 953,
142 00 Praha - Lhotka (část pozemku č.2, dle přílohy výzvy)
Kupní cena je 80Kč/1m2 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 2022/19
ZML po projednání volí, paní Janu Janatovou, nar. 3. 4. 1981, bytem Libštát 242, do funkce přísedící
Okresního soudu v Semilech na funkční období 2022 - 2026.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Z 2022/20
ZML, dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo počet členů
zastupitelstva obce pro další volební období 2022 – 2026 na 15.
Z 2022/21
ZML po projednání, schvaluje změnový list č. 4 a 5. na stavbu kanalizace „Košťálov a Libštát – kanalizace a
ČOV - 3. etapa, které jsou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (schvaluje valná hromada DSO KL).
Z 2022/22
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 2022 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání
čj. ÚM Lib – xxx/22, 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

22 936 195,00 Kč
44 771 872,93 Kč
21 835 677,93 Kč

Z 2022/23
ZML otevřelo všech 5 došlých zalepených obálek s předloženým cenovými nabídkami na koupi traktoru
ZETOR 7245, včetně příslušenství (čelní nakladač, lopata, paletové vidle), jednotlivé nabídky posoudilo a
poté rozhodlo, po provedeném zveřejnění ve dnech 18. března 2022 až 4. dubna 2022 podle § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., prodat traktor ZETOR 7245, včetně příslušenství (čelní nakladač, lopata, paletové
vidle) zájemci panu Milanu Hadincovi, bytem Francova 494, 507 91 Stará Paka, za jím nabízenou cenu
362 200 Kč, uvedenou v došlé nabídce, který byla z hodnocených nabídek nejvyšší.
ZML dále pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s vybraným zájemcem.
Komentář předkladatele:
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, kromě usnesení Z 2021/18, 2021/30, Z 2021/30 a
Z 2022/18 které se řeší a usnesení Z 2021/23, které se brzy začne 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
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
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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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 2022/18
ZML, se po provedeném řádném zveřejnění od 22. března do 13. dubna 2022 podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., rozhodlo prodat částí pozemků pč. 1 064 (který bude geometrickým plánem rozdělen na čtyři
části, dle přílohy výzvy) v obci a kú Libštát, způsob využití: neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha, z
vlastnictví městyse Libštát:
1. panu Vladimíru Bukovskému a paní Haně Bukovské, bytem Libštát 356, 512 03 Libštát (část pozemku č.1,
dle přílohy výzvy),
2. panu Milošovi Kocourovi a paní Lucii Kocourové, bytem Libštát 217, 512 03 Libštát (část pozemku č.3, dle
přílohy výzvy),
3. panu Martinovi Machovi, bytem Libštát 302, 512 03 Libštát a paní Tereze Machové, bytem Mirotická 953,
142 00 Praha - Lhotka (část pozemku č.2, dle přílohy výzvy)
Kupní cena je 80Kč/1m2 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 19,37
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. 5. 2022_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 31. 3. 2022
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

21 403 707,18 Kč
3 155 175,13 Kč
588 207,21 Kč
142 493,77 Kč
25 289 583,29 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

471 044,11 Kč

Stavy účtů k 30. 4. 2022
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

21 022 756,95 Kč
3 255 799,55 Kč
588 212,11 Kč
142 494,96 Kč
25 009 263,57 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

491 631,79 Kč

Stavy účtů k 31. 5. 2022
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

20 390 222,17 Kč
3 292 350,95 Kč
588 217,01 Kč
142 496,15 Kč
24 413 286,28 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

382 969,19 Kč

stav tržby
listopad 2018
prosinec

113 591 Kč
233 855 Kč

leden 2019
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

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

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
prosinec

52 382 Kč
167 959 Kč
186 909 Kč
173 784 Kč
131 380 Kč
129 345 Kč
117 081 Kč
91 055 Kč

leden 2022
únor
březen
duben
květen
červen | do 19.6

100 503 Kč
129 974 Kč
98 191 Kč
197 868 Kč
98 436 Kč
121 893 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 5. 2022_ jsou v příloze k tomuto bodu.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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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
Předkladatel

3 Zpráva o činnosti RML
Pavel Janata

Podklady:
Zápis z jednání RML č. 3/2022 ze dne 13. dubna 2022
Zápis z jednání RML č. 4/2022 ze dne 23. května 2022
Zápis z jednání RML č. 5/2022 ze dne 27. června 2022 | s ohledem na termín konání, zápis nebude hotový
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 3 a 4/2022.
Komentář předkladatele: –––
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/24
Čas 19,39
Předkladatel

4 Záměr koupě pozemků pč. 2344/8, 613/4 a 613/5 v obci a kú Libštát
Pavel Janata

Podklady:
Výpisy z LV na dotčené pozemky, celkový snímek z KM
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemků pč. 2344/8, 613/4 a 613/5 v obci a kú Libštát, za kupní cenu
80 Kč/m2. ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy s vlastníky
pozemků.
Komentář předkladatele:
S vlastníky vytipovaných pozemků v lokalitě nad Větrovem, se mi podařilo dohodnout prodej pozemků pč.
2344/8, 613/4 a 613/5, které navazují na pozemky v našem vlastnictví, ale hlavně se pozemek pč 2334/8.
nachází přímo pod naší strategickou komunikací. Za tímto účelem je potřeba se dohodnout a navrhnout
vlastníkům pozemků nabídkovou cenu za 1 m2, s ohledem na nedávné obdobné prodávané pozemky
v Libštátě. Celkově by se jednalo o výměru (174+50+82) 306 m2 x 80 Kč/m2= 24 480 Kč. Naposledy (před
rokem 2022) jsme kupovali pozemky pod komunikací v lokalitě na Větrově (křižovatka na Končina a ke
kravínu) za cenu 80 Kč/m2 a v roce 2022 pozemky na Vyšehradě, také za 80 Kč/m2
Diskuse: –––

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/25
Čas 19,44
Předkladatel

5 Žádost o odkoupení části pozemku pč 2126/1 v obci a kú Libštát
Pavel Janata | RML

Podklady:
Žádost o odkoupení pozemku pč 2126/1 v obci a kú Libštát
Návrh předkladatele na usnesení :
bez návrhu usnesení, navrhuji případný prodej části pozemku nejdříve projednat na jednání ZML.
Komentář předkladatele:
Vše patrné je zřejmé z předložené žádosti. S ohledem na plánovanou a velkou rekonstrukci našeho
libštátského náměstí si dovoluji upozornit na možné komplikace a omezení, kterými bychom mohli býti
limitování v případě odprodání části navrhovaného pozemku. Odprodej dle mého přichází v úvahu až po
vypracování studie, či projektu rekonstrukce náměstí, až nám bude vše zcela zřejmé. Bylo by neuvážené
odprodat část pozemku dříve a potom s novým vlastníkem řešit něco, co bychom řešit nemuseli. Pojďme
tomu raději předejít a o odprodeji jednat až po vyřešení všeho potřebného.
RML tuto žádost projednala a doporučuje ZML pozemek pč 2126/1 v tuto chvíli neprodávat. Prodej části
pozemku může být řešen až po vyřešení celkové rekonstrukce libštátského náměstí.
Diskuse:
Z diskuse vyplynulo většinově zamítavé stanoviskoZML k propdeji a návrh usnesení:
ZML po projednání zamítá žádost o odkoupení části pozemku pč. 2126/1 v kú Libštát.
Hlasování o návrhu na usnesení:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/26
Čas 19,47

6 Příprava OZV (obecně závazné vyhlášky) městyse Libštát o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství

Podklady:
Stávající Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
e-mail paní Ing. Kateřiny Poslušné, z oddělení dozoru Ústí nad Labem-Liberec, odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra ČR s návrhem nové OZV
Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k obecně
závazné vyhlášce, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Návrh předkladatele na usnesení:
zatím bez návrhu | po prodiskutování návrhu nové OZV bude připravena nová OZV ke schválení na příští
jednání ZML | ale je nutná schválit v tomto roce

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Komentář předkladatele:
s ohledem na novou platnou legislativu připravuji návrh nové OZV, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Diskuse: –––
Čas 19,48
Předkladatel

7 Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát
Pavel Janata

Podklady:
Návrh závěrečného účtu městyse Libštát za rok 2021
Další podklady pro schvalování závěrečného účtu a závěrky jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na radnici
Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Návrh předkladatele na usnesení 2:
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2021, ze dne
13. 4. 2022 a ostatních předložených výkazů, ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2021.
Komentář předkladatele:
ZML byli předloženy k seznámení dokumenty, na základě, kterých by mělo ZML schválit závěrečný účet
městyse Libštát 2021 a účetní závěrku.
Diskuse: –––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1 :
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/27
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2 :
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/28
Čas 19,50
Předkladatel

8 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 1 na rok 2022
Pavel Janata

Podklady:
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu městyse Libštát na rok 2022, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2022.
Příjmy se zvýší o
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

1 945 238,00 Kč
Jan Kafka
ověřovatel
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Výdaje se zvýší o
Přebytek

1 881 234,99 Kč
64 003,01 Kč

Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu
městyse Libštát na rok 2022.
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: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/29
Čas 19,52
9 Aktuální záležitosti a informace | starosta
Předkladatel: Pavel Janata
1/ Povolení výjimky z OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností | obecní akce konané k výročí 700 let Libštátu
Podklady:
OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností
Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, s ohledem na letošní oslavy 700 let od první písemné zmínky, povoluje výjimku z OZV
č.1/2016 o regulaci hlučných činností (živá a reprodukovaná hudba, ohňostroj), na velké slavnostní akce
konané v tomto významném roce, a to na tyto dny: 6-7.8 a 17-18.9. 2022, vždy tedy ze soboty na neděli do
01,00h.
Komentář předkladatele:
Vše je patrné z navrženého usnesení.
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení :
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/30
2/ Libštátské strojírny | aktuální informace | poslední konečná dražba
Podklady: –––
Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání schvaluje koupi movitých věcí, které jsou předmětem poslední dražby, umístěných
v objektu a na pozemku Libštátských strojíren (na pozemku stavby bez čp/če, která je součástí pozemku pč
st. 403, ze stavby čp 28, která je součástí pozemku pč st 261/1 a z pozemku pč st 261/5), formou dražby.
Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání schvaluje účast městyse Libštát v dražbě týkající se movitých věci umístěných v objektu a
na pozemku Libštátských strojíren (na pozemku stavby bez čp/če, která je součástí pozemku pč st. 403, ze
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel

Strana 9/ 12

Stanislav Mach
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Čj. ÚM Lib 708/2022

Zápis ZML 4/2022

stavby čp 28, která je součástí pozemku pč st 261/1 a z pozemku pč st 261/5), konané v termínu a místu,
který nám bude exekutorským úřadem oznámen.
Návrh předkladatele na usnesení 3:
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 movitých věcí: přívěs za osobní automobil, váha, jízdní kolo Superior, železný materiál v podobě
šrotu, rozpracované ruční vozíky ve stavu šrotu, dva vleky za traktor, dva ruční paletové vozíky, rozpracované
výrobky ve stavu šrotu, benzínová ještěrka, kára za traktor, dva soustruhy, fréza, 7 lisů na železo, hydraulické
nůžky, dvě stojanové vrtačky, ohraňovací lis, ohýbačka, kombinovaná hoblovačka, větší množství starých
svářeček ve stavu šrotu, dvě zadní traktorové pneumatiky, jedna přední traktorová pneumatika, čtyři
pneumatiky na ještěrku, starý kancelářský nábytek z jídelny a kuchyňky, různé součástky a materiály ve stavu
šrotu, stará požární stříkačka Ps8.
Návrh předkladatele na usnesení 4:
ZML po projednání pověřuje k zastupování městyse Libštát, při dražbě movitých věcí: přívěs za osobní
automobil, váha, jízdní kolo Superior, železný materiál v podobě šrotu, rozpracované ruční vozíky ve stavu
šrotu, dva vleky za traktor, dva ruční paletové vozíky, rozpracované výrobky ve stavu šrotu, benzínová
ještěrka, kára za traktor, dva soustruhy, fréza, 7 lisů na železo, hydraulické nůžky, dvě stojanové vrtačky,
ohraňovací lis, ohýbačka, kombinovaná hoblovačka, větší množství starých svářeček ve stavu šrotu, dvě
zadní traktorové pneumatiky, jedna přední traktorová pneumatika, čtyři pneumatiky na ještěrku, starý
kancelářský nábytek z jídelny a kuchyňky, různé součástky a materiály ve stavu šrotu, stará požární stříkačka
Ps8, konané v termínu a místu, který nám bude exekutorským úřadem oznámen a k podání nabídky do
maximální výše stanovené radou městyse Libštát, dle bodu č. 3, starostu městyse Libštát Pavla Janatu,
bytem Libštát 242.
Komentář předkladatele:
Členům zastupitelstva starosta předložil aktuální informace k plánované dražbě, která se předpokládá
v brzkém termínu, s ohledem na plánované dovolené, by bylo vhodné raději přijmout patřičná usnesení,
pověřující radu obce a starostu k potřebným úkonům.
Diskuse:
–––
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/31
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/32
Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 3:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/33
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 4:
pro: 14
Faistaver, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kafka, Kobrlová, Kříž, Mach, Malík,
Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar
proti: 0
–
zdržel se: 0
–
Usnesení bylo přijato pod číslem Z 2022/34
1/ doručení dokumentace návrhu změny č. 2 územního plánu Libštát, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a oznámení veřejného projednání této dokumentace, středa 3. srpna 2022 od 09,00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Libštát
Čas

10 Diskuze | zastupitelé, občané

Čas 20,07

11 Závěr

Přehled přijatých usnesení
Z 2022/024
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 3 a 4/2022.
Z 2022/025
ZML po projednání, schvaluje koupi pozemků pč. 2344/8, 613/4 a 613/5 v obci a kú Libštát, za kupní cenu
80 Kč/m2. ZML pověřuje starostu městyse Libštát pana Pavla Janatu uzavřením kupní smlouvy s vlastníky
pozemků.
Z 2022/026
ZML po projednání zamítá žádost o odkoupení části pozemku pč. 2126/1 v kú Libštát.
Z 2022/027
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 a
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Z 2022/028
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2021, ze dne
13. 4. 2022 a ostatních předložených výkazů, ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2021.
Z 2022/029
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1, rozpočtu městyse Libštát na rok 2022, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2022.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Přebytek

1 945 238,00 Kč
1 881 234,99 Kč
64 003,01 Kč.

Z 2022/030
ZML po projednání, s ohledem na letošní oslavy 700 let od první písemné zmínky, povoluje výjimku z OZV
č.1/2016 o regulaci hlučných činností (živá a reprodukovaná hudba, ohňostroj), na velké slavnostní akce
konané v tomto významném roce, a to na tyto dny: 6-7.8 a 17-18.9. 2022, vždy tedy ze soboty na neděli do
01,00h.
Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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Z 2022/031
ZML po projednání schvaluje koupi movitých věcí, které jsou předmětem poslední dražby, umístěných
v objektu a na pozemku Libštátských strojíren (na pozemku stavby bez čp/če, která je součástí pozemku pč
st. 403, ze stavby čp 28, která je součástí pozemku pč st 261/1 a z pozemku pč st 261/5), formou dražby.
Z 2022/032
ZML po projednání schvaluje účast městyse Libštát v dražbě týkající se movitých věci umístěných v objektu a
na pozemku Libštátských strojíren (na pozemku stavby bez čp/če, která je součástí pozemku pč st. 403, ze
stavby čp 28, která je součástí pozemku pč st 261/1 a z pozemku pč st 261/5), konané v termínu a místu,
který nám bude exekutorským úřadem oznámen.
Z 2022/033
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 movitých věcí: přívěs za osobní automobil, váha, jízdní kolo Superior, železný materiál v podobě
šrotu, rozpracované ruční vozíky ve stavu šrotu, dva vleky za traktor, dva ruční paletové vozíky, rozpracované
výrobky ve stavu šrotu, benzínová ještěrka, kára za traktor, dva soustruhy, fréza, 7 lisů na železo, hydraulické
nůžky, dvě stojanové vrtačky, ohraňovací lis, ohýbačka, kombinovaná hoblovačka, větší množství starých
svářeček ve stavu šrotu, dvě zadní traktorové pneumatiky, jedna přední traktorová pneumatika, čtyři
pneumatiky na ještěrku, starý kancelářský nábytek z jídelny a kuchyňky, různé součástky a materiály ve stavu
šrotu, stará požární stříkačka Ps8.
Z 2022/034
ZML po projednání pověřuje k zastupování městyse Libštát, při dražbě movitých věcí: přívěs za osobní
automobil, váha, jízdní kolo Superior, železný materiál v podobě šrotu, rozpracované ruční vozíky ve stavu
šrotu, dva vleky za traktor, dva ruční paletové vozíky, rozpracované výrobky ve stavu šrotu, benzínová
ještěrka, kára za traktor, dva soustruhy, fréza, 7 lisů na železo, hydraulické nůžky, dvě stojanové vrtačky,
ohraňovací lis, ohýbačka, kombinovaná hoblovačka, větší množství starých svářeček ve stavu šrotu, dvě
zadní traktorové pneumatiky, jedna přední traktorová pneumatika, čtyři pneumatiky na ještěrku, starý
kancelářský nábytek z jídelny a kuchyňky, různé součástky a materiály ve stavu šrotu, stará požární stříkačka
Ps8, konané v termínu a místu, který nám bude exekutorským úřadem oznámen a k podání nabídky do
maximální výše stanovené radou městyse Libštát, dle bodu č. 3, starostu městyse Libštát Pavla Janatu,
bytem Libštát 242.

Ing. Jan Šimůnek
místostarosta

Jan Kafka
ověřovatel
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