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Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Libštát  č. 1/2023 

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  25. ledna 2023  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. Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ, 
5. Žádost o odkoupení části pozemku pč 174/2 v obci a kú Libštát, 
6. Zpráva o výsledku kontroly finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2022, 
7. Program obnovy venkova LK / Žádost o dotaci DT3- obnova a zřizování veřejné zeleně-parky, 

aleje, sady, 
8. čp. 324, aktuální informace,  
9. Mimořádné odměny členům zastupitelstva, 
10. Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2023, 
11. Aktuálních záležitostí a informace, starosta,  
12. Diskuse, zastupitelé, občané, 
13. Závěr 

 
Závěr 
pořad jednání schvaluje ZML a může být dle jednacího řádu ZML bodu č. 15 kdykoliv doplněn, zkrácen, či jinak  
pozměněn 
 
poznámky: ––– 
  
hosté:  
k bodu č.4 / firma Agroplan spol. s.r.o. a zástupci Státního pozemkového úřadu v Semilech 
   

s pozdravem a přáním hezkého dne                                     
                                                                                                                                                                
v městysi Libštát, pátek 20. ledna 2023 
 
 
 Pavel Janata 
 starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  pozvánka Z 1/2023 

Ing. Jan Šimůnek Strana 2/  10 Pavel Janata 
1. místostarosta  starosta 

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: k bodu č.4 / firma Agroplan spol. s.r.o. a zástupci Státního pozemkového úřadu v Semilech 

Zapisovatel: ––– 

Ověřovatelé zápisu: ––– 

Návrh na složení návrhové komise: ––– 

Hlasování o návrhu na složení návrhové komise: 
 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 – 

  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. Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ, 
5. Žádost o odkoupení části pozemku pč 174/2 v obci a kú Libštát, 
6. Zpráva o výsledku kontroly finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2022, 
7. Program obnovy venkova LK / Žádost o dotaci DT3- obnova a zřizování veřejné zeleně-parky, 

aleje, sady, 
8. čp. 324, aktuální informace,  
9. Mimořádné odměny členům zastupitelstva, 
10. Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2023, 
11. Aktuálních záležitostí a informace, starosta,  
12. Diskuse, zastupitelé, občané, 
13. 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. 7/2022 | 14. prosince 2022 

Z 2022/61 
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu městyse Libštát na rok 2022, podle přílohy rozpočtového 
opatření č. 3 na rok 2022. 
 
Příjmy se zvýší o    3 717 056,- Kč 
Výdaje se zvýší o 3 555 422,87 Kč  
Přebytek 161 633,13 Kč 

Z 2022/62 
ZML po projednání rozhodlo přijmout, na dobu od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu městyse Libštát na 
rok 2023, pravidla rozpočtového provizoria pro krytí výdajů běžného chodu městyse a chodu jí zřízených 
organizací. ZML po projednání schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023, podle přílohy č.j. ÚM 
Lib 1278/22. 

Komentář předkladatele: 
tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna 

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 

Podklady 
Výpisy účtů DSO KL jsou v příloze k tomuto bodu. 

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 
 
Stavy účtů k 30. 11. 2022 
Základní běžný účet 15 616 118,04 Kč 
Účet dotací 2 764 207,47 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 246,41 Kč 
Účet darů 142 503,29 Kč 
Součet 19 111 075,21 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 562 137,52 Kč 
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Stavy účtů k 30. 12. 2022 
Základní běžný účet 16 447 530,93 Kč 
Účet dotací 2 848 105,07 Kč 
Fond rozvoje bydlení 588 251,31 Kč 
Účet darů 142 504,48 Kč 
Součet 20 026 391,79 Kč 
 
Účet VHČ | restaurace a ubytovna 535 542,73 Kč 
 
tržby v „naší, Vaší“ restauraci KD 
leden 2022 100 503 Kč 
únor  129 974 Kč 
březen     98 191 Kč 
duben 197 868 Kč 
květen 98 436 Kč 
červen 121 893 Kč 
červenec  238 108 Kč 
srpen  224 099 Kč 
září  187 421 Kč 
říjen 117 338 Kč 
listopad 134 488 Kč 
prosinec 187 481 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  

Podklady: 
   Zápis z jednání RML č. 7/2022 ze dne 14. prosince 2022 
     
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání bere na vědomí činnost RML, jednání RML č. 7/2022. 
  
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 2023/01 



                                                                                                                                  pozvánka Z 1/2023 

Ing. Jan Šimůnek Strana 5/  10 Pavel Janata 
1. místostarosta  starosta 

Čas 4 Pozemkové úpravy, schválení plánu společných zařízení PSZ 

Předkladatel Pavel Janata  

Hosté: firma Agroplan spol. s.r.o. a zástupci Státního pozemkového úřadu v Semilech 
 
Podklady: 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát, plán společných zařízení, textová zpráva a mapa  
 

Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání, v souladu s §9 ods. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje plán společných zařízení navržený v rámci Komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Libštát, dle předložené dokumentace, zpracovaný firmou AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 411/9, 

147 00 Praha 4 – Podolí. Plán společných zařízení je zastupitelstvu předložen Statním pozemkovým úřadem 

Semily. 

Komentář předkladatele: 

Na jednání budou přítomna projektantka z projekční kanceláře firmy Argoplan spol. s.r.o. a zástupci 

z pozemkového úřadu Semily. V  podkladech k tomuto bodu je zastupitelům předkládán k seznámení návrh 

plánu společných zařízení, který byl vytvořen projekční firmou Agroplan spol. s.r.o., dle zadání Státního 

pozemkového úřadu v rámci probíhajících KoPú v k.ú. Libštátě, a dále ve spolupráci se sborem zástupců 

vlastníků. Sbor zástupců tento návrh společných zařízení schválil. Nyní je předkládán dle legislativy ke 

schválení zastupitelstvu obce.   

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 2023/02 

Čas 5 Žádost o odkoupení části pozemku pč 174/2 v obci a kú Libštát 

Předkladatel Pavel Janata, RML 

Podklady: 
           Žádost o odkoupení části pozemku pč 174/2 v obci a kú Libštát, 
           Nájemní smlouva na pronájem části pozemku pč 174/2 z roku 2002, 

Snímek z KM, ortofoto v měřítku 1:1000 
 
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 174/2  
alt2/ ZML po projednání pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje částí pozemku pč 174/2  
v obci a kú Libštát, který bude rozdělen dle předložené žádosti žadatele. 

Komentář předkladatele: 
Vše potřebné je zřejmé k přiložené žádosti žadatele. Jedná se o část pozemku pč 174/2 na kterou mají 
s městysem Libštát uzavřenou od roku 2002 nájemní smlouvu. Bývalý starosta pan L. Opočenský (volební 
období 2010-2014) dovolil nájemníkům tuto část pozemku oplotit. Na pozemku je realizován dřevěný 
přístřešek navazující na dům žadatele. 
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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 2023/03 

Čas 6 Zpráva o výsledku kontroly finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2022 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Zpráva o výsledku kontroly finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2022 

   
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 
2022 
 

Komentář předkladatele: 
v podkladech k tomuto bodu je nám předkládán k seznámení a vzetí na vědomí Zpráva o výsledku kontroly 
finanční činnosti „MIKROREGIONU POJIZEŘÍ“ v roce 2022 
 

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 2023/04 

Čas 7 Program obnovy venkova LK / Žádost o dotaci DT3- obnova a zřizování veřejné zeleně-parky, 

aleje, sady 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
1/ Program č. 2.1-program obnovy venkova / vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 2/ Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 
regionální rozvoj-program č. 2.1 Program obnovy venkova 

 3/ e-mailová zpráva / informování LK o vyhlášení a podmínek dotace z Programu obnovy venkova pro rok 
2023   

   
Návrh předkladatele na usnesení:  

ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na projekt: veřejného parku u barokního 
historického mostu (jedinečné kulturní památky v Libštátě), z Libereckého kraje, z Programu obnovy 
venkova, dotační titul DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně-parky, aleje, sady. 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 21. prosince 2022 byl vyhlášen Program obnovy venkova Libereckého kraje. V příloze máme  
podrobnější informace. Žádostí se podávají od 23. 1. do 17. 2. 2023. Realizace akce je možná až do 30. 9.  
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2024.  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 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně-parky, aleje, sady, na projekt veřejného parku u barokního  
historického mostu (jedinečné kulturní památky v Libštátě), je nutné, aby ZML schválilo patřičná usnesení  
týkající se podání této dotace. Termín podání žádostí je do 17. února 2023.  
 

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 2023/05 

Čas 8 čp. 324, aktuální informace 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Návrh úpravy domovního řádu čp. 324  

   
Návrh předkladatele na usnesení: ––– 

 
Komentář předkladatele: 

V tomto bodě si řekneme a pobavíme se o všem co se týká naší čp. 324 v Libštátě. Aktuálního stavu  
objektu po požáru, po nutném zabezpečení a zajištění co nejrychlejšího návratu nájemníků (mimo prostor  
v podkroví v křídle A). 
 

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 2023/06 

Čas 9 Mimořádné odměny členům zastupitelstva 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
–––  

   
Návrh předkladatele na usnesení: 

ZML po projednání, v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny 
zastupiteli obce panu Miroslavovi Hlouškovi, za rok 2022, ve výši 2 násobku odměny zastupitele. Odměna 
se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu vedení při přípravě a získání lesnických dotací. 

Komentář předkladatele: 
Za mimořádný rozsah výkonu vedení při přípravě a získání lesnických dotací v roce 2022 navrhuji schválit 
mimořádnou odměnu členu zastupitelstva panu Miroslavovi Hlouškovi. Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích je umožněno schválit členovi zastupitelstva mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku odměny 
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standardní. Odměna musí být projednána zvlášť jako bod zastupitelstva a schválen samostatným 
usnesením. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být součástí usnesení.  

 
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 2023/06 

Čas 10 Příprava návrhu rozpočtu městyse Libštát na rok 2023 

Předkladatel Pavel Janata  

Podklady: 
Rozpočet MŠ, MZŠ, JSDHO na rok 2023  

   
Návrh předkladatele na usnesení: 

Bez návrhu usnesení, jsme ve fázi přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023, který bude připraven finančním 
výborem, na základě plánovaných investic a investičních akcí, které bychom velmi rádi realizovali v roce 
2023. 
 

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 1 526 481,62 Kč 
_Košťálov, max. 10 let, letos 1 100 000 Kč + úroky | možnost splatit více? | loni zaplacena 1 splátka 
 
2_MŠ a MZŠ 
_dle schválených rozpočtů RL 
 
3_BH_bytové hospodářství | čp 212, 242, 12, 32 
_půdní byt ve školce_výměna střešních oken | cca x tis Kč 
_byty 32, výmalba chodeb | cca x tis Kč 
_půdní byt v kině_výměna střešních oken, rekonstrukce, kuchyň | cca x tis Kč 
_celkem za opravy bytů cca 600 tis Kč + pojištění, revize, běžná výměna dosloužilého zařízení, opravy,  
  mzdy | celkem tedy cca 900 tis Kč 
 
4_JSDHO 
_viz předložený rozpočet | ZO + boty + rukavice + kukly J. Svoboda + M. Šedivý | revize RV Draeger |  
  Vysoušeč obleků | Draeger UCF FireVista | běžný provoz jednotky | nafta, refundace, cestovné, stk,  
  servis DA, školení, svolávání, internet, revize | cca 363 844 Kč 
 
5_KCHM, komunikace, chodníky, mosty 

 _chodníky a zřízení sjezdu na Větrově | Kafka | cca 100 tis Kč 
_výkup pozemků pod komunikacemi | cca 300 tis Kč 
_oprava místní komunikace Vyšehrad - Svojecký háj | cca x tis Kč 
_oprava různých komunikaci v Libštátě frézinkem | na Končinách, na Bryndově a jiné  | rozemletí, rozdrcení  
  asfaltu v hliňáku | cca x tis Kč  
   
6_O_ostatní 
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_příspěvek na kostel sv. Jiří | v minulých letech nebylo převedeno | cca 400 tis Kč 
_pořízení změny územního plánu č. 2 | doplatek cca 40 tis Kč 
_zastřešení kontejnerového stání pod MZŠ | cca x tis Kč 
_architektonické studie libštátského náměstí | TUL | cca 60-70 tis Kč 
_odběrné místo elektřiny u fotbalového hřiště | již hotová přípojková skříň | nutné osadit elektroměrový  
   rozvaděč se zásuvky | termín do 31.5.2023 | cca 40 tis Kč 
 
7_KD, restaurace, sál 
_pořízení pingpongového stolu | cca 20 tis Kč  
_galerka | nové lino a podkladní vrstvy z OSB desek | cca 70 tis Kč 
_nové židle | cca 200 ks | cca 600 tis Kč 

 
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 

 _vlastní podíl na kanalizaci | závěrečné dofinancování akce | cca 500 tis Kč 
 _tlakové kanalizační přípojky | mimo lokalitu u fotbalového hřiště | cca 12x 100 tis. Kč | cca 1 200 000,- Kč 
 _realizace veřejné přípojky ve stráni | Křížovi-cihelný domeček | cca 70 tis Kč 

_kanalizační přípojky | zrušení ČOV | radnice | odhad x tis Kč  
_nutné opravy | po zhlédnutí videokamer obou větví | kanalizace na Ptačáku | nátok balastních vod do ČOV   
  | cca 500 tis Kč 

 
10_MZŠ 
_x 
 
11_MŠ 
_kamerový systém | cca x tis Kč 
 
12_DPS 

 _oprava DPS po požáru | pojištění | vícenáklady spojené s realizací ? | cca x tis Kč 
_kamerový systém | cca x tis Kč 
_další nákup vybavení dle požadavků | cca x tis Kč 

 _osvětlení chodeb s čidlem | cca 10 tis Kč 
 
 13_K_kino 

_x 
 
 14_TS ML | technická skupina městyse Libštát 

_oprava traktoru | technické atd. | cca x tis Kč 
_rozmetadlo za traktor | cca x tis Kč 
_úprava sociálního zařízení v divadelních šatnách KD pro JSDH a TS | sprchy, umyvadla | cca 100 tis Kč 
 

 15_R_radnice  
_kanalizační přípojka | zrušení septiku | cca x tis Kč 
_fotovoltaika | dotace | projekt | realizace | cca x tis Kč 
 
16_LS_libštátské strojírny  
_dražba movitých věcí | cca x Kč 
_nutná oprava střechy | cca x tis Kč 
 
17_R_veřejná zeleň  
_pravidelná údržba aleje na Končina | cca 35 tis Kč  
_revitalizace zeleně u katolického hřbitova | první etapa vyčištění dokončena | další etapy | cenová nabídka  
  cca 500 tis Kč 
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_revitalizace zeleně u kostelních schodů | první etapa vyčištění dokončena | další etapy | cca x tis Kč 
_realizace veřejného parku u barokního historického mostu | možnost podání o dotaci POV LK | x tis Kč 
_nové stromy do aleje od radnice směr Ptačák | x tis Kč 
 
18_VH_víceúčelové hřiště za MZŠ  
_dřevěné sedací plochy na kamennou gabionovou tribunu | cca x tis Kč 
 
19_L_lesní hospodářství  
_smlouva lesní hospodářský plán | doplatek x tis Kč 
_příjmy | cca x tis Kč 
_výdaje | cca x tis Kč 
 
20_D_dotace a dary spolkům 
_cca 200 tis Kč 
 
21_ÚM_úřad městyse, vybavení  
_pořízení automatického kávovaru | cca x tis Kč 
_ntb starosta 
 
22_ubytovna v KD, postele, matrace, lino, restaurace, dovybavení kuchyně 
_cca 60 tis Kč 
 
23_veřejné osvětlení 
_horní Vyšehrad | cca 3 nové lampy | jsou tam již pod novou silnici připraveny chráničky | nutné protáhnout  
  kabel a instalovat nové lampy | cca x tis Kč 
_postupná výměna všech starých olam veřejného osvětlení talířů (UFO) a koulí, za led lampy | cca x tis Kč 
_dokončení | horní výstupní schodiště | osvětlení kostelního schodiště | cca x tis Kč 
_nasvícení historického mostu | součást realizace parčíku | cca x tis Kč 
 
24_ostatní zapomenuté, návrhy zastupitelů, atd 
_ 
_ 
_ 
_ 

  
Diskuse: 

––– 

Čas 11 Aktuální záležitosti a informace | starosta 

01/  Libštátské náměstí. V úterý 17.1 jsme se společně s panem zastupitelem Zdeňkem Faistaverem účastnili  
prvního jednání na Technické univerzitě v Liberci, týkající se zadání architektonické studie Libštátského  
náměstí. Zároveň jsem jím předložili veškeré podklady které již máme k dispozici (geometrické zaměření,  
fotodokumentace a již vypracované skici, návrhy, řešení dopravy, přechodů atd.). Z naší strany je nutné  
doplnit textové zadání. Pak se uvidí, zdali se tím TUL v Liberci začne zabývat již v únoru, nebo až na  
podzim. 

 
další případné AZAI budou sděleny na jednání, 
  

Čas 12 Diskuze | zastupitelé, občané 

Předkladatel:  

Čas 13 Závěr 

 

Přehled přijatých usnesení 

Z 2023/ 


