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Pozvánka na jednání ZML č. 6/2022 

v souladu se zákonem č. 128/2000  Sb. o obcích v platném znění a jednacího řádu ZML 

Místo radnice  čp. 198  zasedací místnost, I. patro 

Datum a čas středa  30. listopadu 2022  19 hodin 

kdo se ze zastupitelů nebude moci dostavit, nechť se omluví starostovi obce | tel.: +420 724 180 470 

Program jednání ZML   

1. Organizační a procesní záležitosti, 
2. Finanční situace městyse Libštát a DSO KL, aktuální informace, 
3. Zpráva o činnosti RML, 
4. Žádost o odkoupení části pozemku pč 727/5 v obci a kú Libštát, 
5. Komise správy obecních lesů, 
6. Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 2 na rok 2022, 
7. Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ, 
8. Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR, 
9. Libštátské náměstí, 
10. Aktuálních záležitostí a informace, starosta,  
11. Diskuse, zastupitelé, občané, 
12. Závěr 

 
Závěr 
pořad jednání schvaluje ZML a může být dle jednacího řádu ZML bodu č. 15 kdykoliv doplněn, zkrácen, či jinak  
pozměněn 
 
poznámky: ––– 
  
pozvaní hosté: ––– 
   

s pozdravem a přáním hezkého dne                                     
                                                                                                                                                                
v městysi Libštát, ve st 23. listopadu 2022 
 
 
 Pavel Janata 
 starosta  
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Čas 1 Organizační a procesní záležitosti ZML  

Faistaver Zdeněk zastupitel přítomen 
Farský David zastupitel přítomen 
Fejfar Jaroslav zastupitel přítomen 
Havlíčková Renata zastupitelka přítomna  
Hloušek Miroslav zastupitel přítomen 
Janata Pavel zastupitel přítomen 
Janata Pavel st., zmst.  zastupitel přítomen 
Jechová Aneta zastupitelka přítomna 
Kobrlová Věra zastupitelka přítomna 
Kříž Vítězslav, Ing. zastupitel přítomen 
Malík Martin, MUDr. zastupitel přítomen 
Šimůnek Jan, Ing. zastupitel přítomen 
Šimůnek Pavel, Mgr. zastupitel  přítomen 
Šlechta Vít, MUDr. zastupitel přítomen 
Vejnar Pavel zastupitel přítomen 

ZML je (není) usnášeníschopné. 

Hosté: ––– 

Zapisovatel: ––– 

Ověřovatelé zápisu: ––– 

Návrh na složení návrhové komise: ––– 

Hlasování o návrhu na složení návrhové komise: 
 pro: 0 Faistaver, Farský, Hloušek, Janata, Janata st., Janatová, Kobrlová, Kafka, Kříž,  

  Mach, Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 

 proti: 0 – 

 zdržel se: 0 – 

  Složení návrhové komise bylo | nebylo | schváleno. 

Čas 1a Program jednání 

1. Organizační a procesní záležitosti, 
2. Finanční situace městyse Libštát a DSO KL, aktuální informace, 
3. Zpráva o činnosti RML, 
4. Žádost o odkoupení části pozemku pč 727/5 v obci a kú Libštát, 
5. Komise správy obecních lesů, 
6. Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 2 na rok 2022, 
7. Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ, 
8. Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR, 
9. Libštátské náměstí, 

10. Aktuálních záležitostí a informace, starosta,  
11. Diskuse, zastupitelé, občané, 
12. Závěr 

 
pořad jednání schvaluje ZML a může být dle jednacího řádu ZML bodu č. 15 kdykoliv doplněn, zkrácen, či 
jinak pozměněn 
 

poznámky:––– 
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Hlasování o programu jednání: 
 pro: 15 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Program jednání ne/byl schválen. 

Čas  1b Kontrola plnění usnesení 

Předkladatel Pavel Janata  

Souhrn přijatých usnesení  ZML č. 4/2022 | 29. června 2022 

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 1 945 238,00 Kč 
Výdaje se zvýší o 1 881 234,99 Kč  
Přebytek 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. 

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 
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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. 

Souhrn přijatých usnesení  ZML č. 5/2022 | 19. října 2022 | ustavující zasedání 
Z 2022/035 

ZML schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení pana MUDr. Malíka Martina a pana Farského Davida. 
 
Z 2022/036 

ZML schvaluje návrhovou komisi ve složení pan MUDr. Šlechta Vít a pan Faistaver Zdeněk. 
 
Z 2022/037 

ZML schválilo návrhu programu ustavujícího jednání zasedání. 
 
Z 2022/038 

ZML určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 
Z 2022/039 

ZML městyse Libštát volí starostou městyse Libštát, pro volební období 2022-2026, pana Janatu Pavla, bytem 
Libštát 242. 

 
Z 2022/040 

ZML schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
Z 2022/041 

ZML městyse Libštát volí místostarostou městyse Libštát, pro volební období 2022-2026, pana Ing. Šimůnka 
Jana, bytem Libštát 10. 

 
Z 2022/042 

ZML volí pro volební období 2022-2026 dalšími členy rady městyse Libštát pana MUDr. Šlechtu Víta, bytem 
Libštát 12, pana Mgr. Šimůnka Pavla, bytem Libštát 212 a pana Hlouška Miroslava, bytem Libštát 278. 

 
Z 2022/043 

ZML zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
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Z 2022/044 
ZML volí pro volební období 2022-2026 předsedou finančního výboru pana Mgr. Šimůnka Pavla, bytem 
Libštát 212. 

 
Z 2022/045 

ZML volí pro volební období 2022-2026 předsedou kontrolního výboru pana Farského Davida, bytem Libštát 
339. 

 
Z 2022/046 

ZML volí pro volební období 2022-2026 členy finančního výboru Ing. Hradeckého Jiřího, bytem Libštát 326 a 
paní Palounkovou Evu, bytem Libštát 93. 

 
Z 2022/047 

ZML volí pro volební období 2022-2026 členy kontrolního výboru paní Kobrlovou Věru, bytem Libštát 296 a 
slečnu Jechovou Anetu, bytem Libštát 309. 

 
Z 2022/048 

ZML v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 200,- Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 
Z 2022/049 

ZML v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena 
rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 820,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce člena rady. 

 
Z 2022/050 

ZML v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 400,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 
funkce předsedy výboru. 

 
Z 2022/051 

ZML v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena 
výboru ve výši 1 000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru 

 
Z 2022/052 

ZML stanoví, že při souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen některého z výborů, 
předseda/člen některé z komisí rady, předseda/člen některého ze zvláštních orgánů obce) se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších zastupitelstvem 
stanovených odměn za jím zastávané funkce. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

Komentář předkladatele: 
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení  Z 2021/23, by se mělo začít řešit velmi 
brzy 

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. 

Diskuse 

–––  

Čas 2 Finanční situace městyse Libštát  a DSO KL, aktuální informace 

Předkladatel Pavel Janata | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL 
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Podklady 
Výpisy účtů DSO KL jsou v příloze k tomuto bodu. 

Stavy účtů k 31. 8. 2022 
Základní běžný účet 22 144 548,29 Kč 
Účet dotací 3 523 661,87 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 226,81 Kč 
Účet darů 142 498,53 Kč 
Součet 26 398 935,50 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 618 877,59 Kč 
 
Stavy účtů k 31. 9. 2022 
Základní běžný účet 13 660 207,20 Kč 
Účet dotací 3 592 283,27 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 231,71 Kč 
Účet darů 142 499,72 Kč 
Součet 17 983 221,90 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 606 342,90 Kč 
 
Stavy účtů k 31. 10. 2022 
Základní běžný účet 14 369 601,18 Kč 
Účet dotací 3 818 326,87 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 241,51 Kč 
Účet darů 142 502,10 Kč 
Součet 18 918 671,66 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 617 213,00 Kč 
 
leden 2022 100 503 Kč 
únor  129 974 Kč 
březen     98 191 Kč 
duben 197 868 Kč 
květen 98 436 Kč 
červen | do 19.6 121 893 Kč 
červenec  238 108 Kč 
srpen  224 099 Kč 
září  187 421 Kč 
říjen 117 338 Kč 
listopad | do 22. 10. 2022 100 220 Kč 
 
Výpisy účtů DSO KL 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 3 Zpráva o činnosti RML 

Předkladatel Pavel Janata  
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Podklady: 
   Zápis z jednání RML č. 5/2022 ze dne 27. června 2022 

Zápis z jednání RML č. 6/2022 ze dne 31. října 2022  
     
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5 a 6/2022. 
  
Komentář předkladatele: 

––– 

Diskuse: 

––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 15 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/53 

Čas 4 Žádost o odkoupení části pozemku pč 727/5 v obci a kú Libštát 

Předkladatel Pavel Janata, RML 

Podklady: 
           Žádost o odkoupení části pozemku pč 727/5 v obci a kú Libštát 
 
Návrh předkladatele na usnesení: 

Zatím bez návrhu na usnesení (z projednání tohoto bodu vyplyne návrh na usnesení)  

Alt1/ ZML se po projednání žádosti rozhodlo neprodávat část pozemku pč 727/5.  

Alt2/ ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje částí pozemku pč 727/5 v obci a  
kú Libštát, který bude rozdělen dle předložené žádosti žadatele. 

Komentář předkladatele: 
Vše potřebné je zřejmé k přiložené žádosti žadatelů. RML je většinově proti prodeji (v pozemku pč 727/5 by 
částí odprodaného pozemku vznikl zbytečný trojúhelníková výkus (výřez), který by nebyl vhodný. Je nutné 
zvážit , zdali je v našem obecním zájmu navrhovanou část pozemku pč 727/5 prodat, nebo nikoli. V případě 
že ano, tak bude nutné nejdříve zveřejnit záměr prodeje části tohoto pozemku, v opačném případě bude 
žadateli oznámeno, že nesouhlasíme s odprodejem části tohoto pozemku. Žadateli by mohlo být třeba 
nabídnuto dlouhodobé pronajmutí části pozemku pč 727/5. 

Diskuse: 

––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 15 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/54 

Čas 5 Komise správy obecních lesů 

Předkladatel Pavel Janata, RML 
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Podklady: 
           ––– 
 
Návrh předkladatele na usnesení: 

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 3 245 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. 12. 2022. V minulém 
volebním období byla odměna ve výši 3 000 Kč. 

Komentář předkladatele: 
RML na své jednání dne 31. října 2022, usnesením R 2022/27 zřídila od 1. prosince 2022 komisi správy 
obecních lesů. Předsedou komise jmenovala radního Miroslava Hlouška. Předsedovi komise RML uložila 
vytipovat další dva členy komise a po projednání s nimi navrhnout jejich jmenování. Navrhuji předsedovi této 
komise schválit odměnu, tak jako tomu bylo v minulém volebním období. 

Diskuse: 

––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro: 0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/55 

Čas 6 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 2 na rok 2022 

Předkladatel Pavel Janata | RML  

Podklady: 
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1 

   
Návrh předkladatele na usnesení  

ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 2, rozpočtu městyse Libštát na rok 2022, podle přílohy rozpočtového 
opatření č. 2 na rok 2022. 
 
Příjmy se zvýší o  3 110 196,92 Kč 
Výdaje se zvýší o  1 935 236,00 Kč  
Přebytek       1 174 960 Kč 
 

Komentář předkladatele 
V souvislosti s některými aktuálními příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtové opatření 
č. 2 rozpočtu městyse Libštát na rok 2022. 
 
Příjmy jsou patrné z přiložené tabulky 
Výdaje jsou patrné z přiložené tabulky 
Případné doplňující informace Vám sdělí paní účetní kdykoliv na radnici, nebo přes telefon  
 

Diskuse: 

––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení: 
 pro:  0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/56 
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Čas 7 Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
–––  

 
Návrh předkladatele na usnesení: 

bez návrhu na usnesení/schvalování PSZ KoPÚ Libštát proběhne až v roce 2023 

Komentář předkladatele: 

Na základě letošního pracovního jednání zastupitelstva městyse Libštát (diskuze zastupitelů s projektantem 

pozemkových úprav a zástupcem pozemkového úřadu nad probíhajícími pozemkovými úpravami, včetně 

projednání schválení plánu společných zařízení PSZ ), které se konalo ve středa 29. června 2022, v 18,15h 

v zasedací místnosti radnice - před jednáním zastupitelstva, bylo v plánu ještě letos na zastupitelstvu schválit 

plán společných zařízení. Okolnosti které poté však nastali a které nám níže popisuje zástupce pozemkového 

úřadu, schvalování plánu společných zařízení posouvá až na začátek roku 2023. 

e-mailová zpráva od paní Haltufové Dagmar Ing. (Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka 

Semily), ze dne 21. listopadu 2022, 15:29h 

Dobrý den, pane starosto, 

zasílám Vám zdůvodnění odložení schválení Plánu společných zařízení KoPÚ Libštát zastupitelstvem 

městyse na leden 2023 z následujících důvodů. 

1) Dne 13 .9. 2022 proběhla na pobočce SPÚ potřebná schůzka s příslušnými dotčenými orgány státní 

správy (mj. s referenty jednotlivých odborů ŽP, zástupcem Povodí Labe a zástupcem správy toků lesů ČR 

a také zástupcem městyse a zástupcem hospodařícího subjektu), která se týkala zejména navrženého 

brodu přes řeku Olešku a také vzešlého požadavku na provedení případného vyhotovení biologického 

průzkumu (ten bývá prováděn standardně na jaře + v létě), ten byl požadován z důvodu navrženého brodu 

a vodní nádrže ze strany Odboru ŽP Libereckého kraje a Odboru ŽP Města Semily. Poté vydaly tyto 

orgány státní správy k navrženým opatřením nové kladné písemné vyjádření (paní projektantka před tím 

drobné změny v projektu zapracovala). 

2) Po zapracování všech připomínek všech oslovených dotčených orgánů státní správy byl Plán společných 

zařízení posléze přihlášen k posouzení Regionální dokumentační komisi. Jednání komise za 

přítomnosti paní projektantky i zástupců pobočky se uskutečnilo dne 16. 11. 2022 v Hradci Králové. Na 

tomto jednání bylo rozebíráno celkem 87 podaných připomínek (ne zásadních co se týče návrhu 

jednotlivých opatření, ale podstatných z pohledu technického zpracování a náročných na časovou dotaci 

projektantky) k navrženým opatřením (v případě Libštátu se jedná o velkou pozemkovou úpravu, tedy je 

zejména z tohoto důvodu připomínek poměrně hodně). Z důvodu návrhu několika vodohospodářských 

opatření bylo nutno přizvat k jednání RDK také experta přes VHO. Paní projektantka předpokládá, že tyto 

připomínky do konce roku 2022 zapracuje a posléze toto zapracování pobočka zkontroluje (opět nutná 

časová dotace). 

3) Dále má být dle platné Metodiky s navrženým plánem seznámen před konáním zastupitelstva ještě i sbor 

zástupců pozemkové úpravy, který opatří hlavní výkres PSZ svými podpisy. Počítáme, že by toto 

proběhlo v průběhu měsíce ledna 2023. 

4) Teprve poté může být teprve tento opravený plán dle stanoveného postupu schválen zastupitelstvem 

městyse na veřejném zasedání – opět počítáme s termínem v lednu 2023 (spíše v druhé polovině). 
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Ještě podotýkáme, že s ohledem na výše uvedené musela pobočka včas předem rozhodnout, zda dojde ještě 

v letošním roce z rozpočtu SPÚ k proplacení výše uvedené etapy KoPÚ zpracovatelské firmě (poslední 

možnost bývá v prvním týdnu měsíce prosince daného roku), zda tedy vše stihne dle daného postupu 

proběhnout a zda bude včas vše řádně upraveno či opraveno. Po důkladném zvážení bylo proplacení etapy 

návrhu Plánu společných zařízení přesunuto do I. čtvrtletí roku 2023.   

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem 
Ing. Dagmar Haltufová  
rada  
 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Pobočka Semily 
Bítouchovská 1, 513 01  Semily 
tel.: +420 725 900 759 
e-mail: d.haltufova@spucr.cz 
www.spucr.cz  
 

 

Čas 8 Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
––– 

Návrh předkladatele na usnesení 1: 
ML po projednání pověřuje Mgr. Pavla Šimůnka oddáváním v matričním obvodu Libštát s tím, že při 
občanských obřadech uzavírání manželství může využívat odznak se státním znakem České republiky. 

Návrh předkladatele na usnesení 2: 
ZML po projednání schvaluje vyplácení příspěvků na zakoupení oděvu (ošatné) oddávajícím zastupitelům, 
matrikářkám a ceremoniářkám, kteří zajišťují občanské obřady v paušální výši 5 000 Kč/os/rok. Příspěvek 
bude poskytován za účast na těchto obřadech vždy na konci kalendářního roku s platností od 12. 12. 2022 

Komentář předkladatele: 
Tak jako v minulém volebním období, tak i v novém volebním období, bylo by vhodné zabezpečit, kromě 
starosty a místostarosty, i další oddávající pro občanský obřad uzavírání manželství. Podle ustanovení § 11a 
odst. 1a) zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon o matrikách“), umožňuje učinit prohlášení o uzavření manželství i před 
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce. Pověřený člen obecního 
zastupitelstva musí mít pověření zastupitelstva obce, že při oddávání může užívat závěsný odznak se státním 
znakem České republiky, neboť podle § 108 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění (dále jen „zákon o obcích“) má starosta právo užívat při významných příležitostech a 
občanských obřadech závěsný odznak. Podle odst. 2 § 108 zákona o obcích může zastupitelstvo obce 
stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat i jiný člen zastupitelstva městyse. 

Diskuse: 

––– 

mailto:d.haltufova@spucr.cz
http://www.spucr.cz/
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Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1 : 
 pro:  0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/57 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2 : 
 pro:  0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/58 

Čas 9 Libštátské náměstí 

Předkladatel Pavel Janata, Zdeněk Faistaver 

Podklady: 
––– 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání schvaluje zadání a záměr pro semestrální studentskou práci v podání studentů 
z Technické univerzity Liberec, která by se měla týkat jedné architektonické studie náměstí, demolice čp 31, 
rekonstrukce kulturního domu včetně možné vestavby a přístavby hasičské zbrojnice a přístavby restaurace 
orientované směrem do náměstí.  

Komentář předkladatele: 
Co se týká téma našeho Libštátského náměstí, tak poslední informace, respektive přijaté usnesení, týkající 
se Libštátského náměstí je: 

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. 

Pan zastupitel Zdeněk Faistaver v této souvislosti nezávazně jednal s panem starostou Hrádku nad Nisou, 
který mu doporučil vstoupit do jednání s Technickou univerzitou Liberec, se kterou mají velice dobré 
zkušenosti při řešení obdobných studií. Na základě e-mailové korespondence s Ing. arch. R. Suchánkem 
Ph.D., prorektorem pro rozvoj z Technické univerzity Liberec, bylo sděleno, že téma Libštátského náměstí 
by bylo vhodné pro semestrální studentskou práci. Obecně Technická univerzita Liberec realizujeme tento 
druh spolupráce skrze smlouvy s Regionálním kontaktním centrem FUA TUL. 

 

 S ohledem na výše uvedené informace si dovolujeme navrhnout a schválit tento další postup: 

1/ chválit zadání a záměr pro semestrální studentskou práci v podání studentů z Technické univerzity 

Liberec, která by se měla týkat jedné architektonické studie náměstí, demolice čp 31, rekonstrukce 

kulturního domu včetně možné vestavby a přístavby hasičské zbrojnice a přístavby restaurace orientované 

směrem do náměstí.  

2/ v případě schválení by pak proběhlo místní šetření, vypracování architektonických studií a poté následně 

v KD výstava a beseda.  

3/ na základě získaných informací je odhadovaná cena cca 55 000 Kč 

4/ v případě schválení budeme kontaktovat Dr. Burgerovou, vedoucí Katedry urbanismu FUA TUL, se  
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kterou se domluví termín setkání a další postup.  
 
Diskuse 

––– 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení : 
 pro:  0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/59    

Čas 10 Aktuální záležitosti a informace | starosta 

Předkladatel:  

1/ Povolení výjimky  z OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností | obecní akce  
Předkladatel: Pavel Janata  
 
Podklady: 

  OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností 
 

Návrh předkladatele na usnesení: 
ZML po projednání, povoluje výjimku z OZV č.1/2016 o regulaci hlučných činností (novoroční ohňostroj 
na libštátském náměstí), na den 1. ledna 2023. 

Komentář předkladatele: 
Vše je patrné z navrženého usnesení. 

Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení : 
 pro:  0 Faistaver, Farský, Fejfar, Havlíčková, Hloušek, Janata, Janata zmst., Jechová, Kobrlová, Kříž, 

Malík, Šimůnek J., Šimůnek P., Šlechta, Vejnar 
 proti: 0 – 
 zdržel se: 0 – 

   Usnesení ne/bylo přijato pod číslem Z 2022/60 

02/ divadlo na sále KD, Hrdý buď, žes .., sobota 26. listopadu od 19h 
03/ Slavnostní žehnání a rozsvícení vánočního stromu v Libštátě, živý betlém, svařák, čaj, neděle 27.11 od 17,30h  
      na libštátském náměstí, 
04/ Libštátští čerti, občerstvení SDH Libštát, libštátské náměstí pondělí 5. prosince od cca 17,30 h 
05/ informace z VH DSO KL (vodné a stočné na rok 2023), 
06/ kovozávody, první dražba, info, 
07/ ping pong Roškopov (zastupitelé ml vs. učitelé a personál MZŠ) čtvrtek 8. prosince 2022, 16h, potřebuji vědět  
      kdo pojede, kvůli občerstvení 
08/ prosincové jednání zastupitelstva městyse Libštát zl 7 se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 od 19 h 
09/ vánoční besídka MZŠ v sále KD, úterý 19. prosince 2022, 2x dopoledne a 1x odpoledne, 
10/ vánoční jarmark u Janatů ve dvoře, sobota 17. prosince 2022  
11/ zábava městyse Libštát Štěpánská, neděle 25. prosince 2022, nutné dobrovolníky na pořadatelskou službu, hraje  
     Tampelband 
12/ Novoroční libštátský ohňostroj 2023, neděle 1. ledna 2023, libštátské náměstí, 18h 
13/ lokalita u Libštátského barokního historického mostu-nejkrásnější lokalita a nejkouzelnější místo Libštátu,  
     aktuální informace 
14/ další případné AZAI budou sděleny na jednání, 
  

Čas 11 Diskuze | zastupitelé, občané 

Předkladatel:  
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Čas 12 Závěr 

 

Přehled přijatých usnesení 

Z 2022/ 


