ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. listopadu 2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň

Přítomni:

7 členů zastupitelstva města: Ing. Milan Etrych, Ph.D., Bc. David Holman,
David Horák, Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha

Omluveni:

2 členů zastupitelstva: David Pošepný, Ing. Michal Zahradníček

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 17 osob
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou města panem
Jaromírem Přibylem.
Starosta přivítal zastupitele i občany města a informoval o tom, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích je na úřední desce Městského úřadu Libáň
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.11.2014 pod č.j. 66/14.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 7členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích – je-li přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva).
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi: Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha a David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a David Horák.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Bc. David Holman.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřicha Řezníčka a Bc. Davida
Holmana.
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Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo přijato.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.
Schválení programu
Místostarosta Petr Soukup seznámil přítomné s návrhem programu:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2014
3. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBÁŇ
4. ŽÁDOST O ODDÁLENÍ TERMÍNU PLATNOSTI OZV Č. 1/2014
5. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
6. SCHVÁLENÍ PODPISOVÝCH VZORŮ PRO ČESKOU
SPOŘITELNU
7. NOVÁ VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE
8. VYHRAZENÍ DALŠÍCH PRAVOMOCÍ V SAMOSTATNÉ
PŮSOBNOSTI ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
9. PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ STAROSTOU
MĚSTA
10. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KHK –
VÝDAJE JEDNOTEK SDH
11. NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2014 – ZÁKAZ PODOMNÍHO A
POCHŮZKOVÉHO PRODEJE
12. VYMÁHÁNÍ PENÁLE
13. OSTATNÍ INFORMACE
14. DISKUSE
15. USNESENÍ
16. ZÁVĚR
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 2. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.1. Kontrola plnění usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ZM
- přednesl p. Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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2.2. Rozpočtová opatření roku 2014
- přednesl Petr Soukup – místostarosta
Pan Petr Soukup seznámil zastupitele se schválenými rozpočtovými opatřeními radou města.
Rada města na svém 93. jednání dne 6.10.2014 schválila rozpočtové opatření č. 11/2014
změny na straně příjmů i výdajů ve výši 34 000,- Kč; dále rada města na svém 94. jednání dne
20.10.2014 schválila rozpočtové opatření č. 12/2014 změny na straně příjmů i výdajů ve výši
198 837,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Pan Petr Soukup dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 13/2014,
spočívající v navýšení příjmů o částku 11 839 888- Kč, navýšení výdajů o částku 7 139 913,Kč, kdy rozdíl je kryt financováním ve výši 4 699 975,- Kč – viz příloha.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014 dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje a financování:
Pro
7
7
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
2.3. Organizační řád Městského úřadu Libáň
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Starosta města představil návrh nového Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh –
organizační struktura, příloha-svěřené kompetence – viz příloha zápisu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň včetně
příloh s účinností od 27.11.2014, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.4. Žádost o oddálení termínu platnosti OZV č. 1/2014
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o žádost, kterou podala provozovatelka restaurace Radnice paní Švorcová – žádost je
přílohou zápisu.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou ZM schválilo dne 25.6.2014 na 26. veřejném
zasedání zakazuje provozování loterií a jiných podobných her na celém území našeho města
s účinností od 1.1.2015.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Myslím si, že jsme nevěděli o všech okolnostech, když jsme OZV v červnu
schvalovali. Videoterminály zde budou i nadále.
Pan Etrych: Došlo k debatě s okolními obcemi ohledně zrušení VHP? Myslím si, že automaty
patří do heren.
Pan Soukup: Videoterminály povoluje Ministerstvo financí ČR. Ihned po vydání OZV č.
1/2014 jsme žádali ministerstvo o jejich zrušení, zatím nám neodpověděli. Jsem stále pro
zrušení VHP na území města Libáň.
Pan Holman: Dozvěděl jsem se, že v roce 2012 bylo na území našeho města prosázeno 21 mil
korun, což je neuvěřitelná suma. Závislost některých občanů ničí celé rodiny. Nezměním svůj
názor a trvám na zrušení VHP.
Pan Horák: Já pro VHP taky nejsem, ale je to diskriminace.
Pan Holman: Jde o tu příležitost, o nové hráče. Když bude méně možností, bude méně
příležitostí. Na svém názoru trvám.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň trvá na účinnosti OZV č. 1/2014, kterou se stanoví zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na území našeho města, od 1.1.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
1 - Horák
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.5. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Neuvolněným členům zastupitelstva města může být za výkon funkce poskytnuta měsíční
odměna (§ 72 zákona o obcích) a její výši stanovuje zastupitelstvo města (§ 84 odst 2 písm. n)
zákona o obcích) v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstva.
Návrh na vyplácení měsíčních odměn v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce
včetně příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci v souladu s Nařízením vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva výpočet je přílohou zápisu.
Návrh termínu na vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům je od 1.12.2014.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční odměnu
v plné výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, přičemž ke každé funkci se připočítá
příplatek podle počtu obyvatel v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění – výpočet je přílohou zápisu.
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Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města budou vypláceny od
1.12.2014.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.6. Schválení podpisových vzorů pro Českou spořitelnu
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Na podpisové vzory pro Českou spořitelnu a.s., jsou navrženi z řad zastupitelů: Jaromír
Přibyl, Petr Soukup a ze zaměstnanců města Libáň: Vladimíra Klárová a Monika Smetanová.
Pan starosta vysvětlil, že vždy musí být na dokladu 2 podpisy + razítko.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zastupitele Jaromíra Přibyla, Petra Soukupa a
zaměstnance města Vladimíru Klárovou a Moniku Smetanovou s právem podpisovým
pro Českou spořitelnu a.s.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.7. Volba členů školské rady za zřizovatele
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Na ustavujícím veřejném zasedání ZM byli zvoleni noví členové školské rady za zřizovatele.
Jedním ze zvolených členů za zřizovatele byl zvolen Mgr. Milan Valnoha, který je zároveň
pedagogickým pracovníkem školy, což dle § 167 odst. 3 zákona č. 561/2004, školský zákon
(Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými
zástupci nezletilých žáků, ani jmenován zřizovatelem školy) nelze.
Z výše uvedených důvodů je třeba zvolit místo Mgr. Milana Valnohy jiného člena školské
rady ze zřizovatele.
Nově jsou navrženi tito zastupitelé: Jaromír Přibyl, Ing. Michal Zahradníček, Bc. David
Holman
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň revokuje usnesení z ustavujícího veřejného zasedání č.
Z01/15/11/14 a jmenuje členy školské rady za zřizovatele pana Jaromíra Přibyla, Ing.
Michala Zahradníčka a Bc. Davida Holmana.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
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Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.8. Vyhrazení dalších pravomocí v samostatné působnosti zastupitelstvem města
- přednesl p. Soukup Petr
Dle § 84 odst. 4 zákona o obcích si může vyhradit zastupitelstvo města další pravomoci
v samostatné působnosti.
Navrženo je vyhrazení pravomoci spočívající v rozhodování o pronájmu nebytových prostor a
obecních pozemků.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň si vyhrazuje pravomoc spočívající v rozhodování uzavírání
nájemních smluv nebytových prostor a obecních pozemků (§ 102 odst. 2 písm. m).
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.9. Provádění rozpočtových opatření starostou města
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o provádění rozpočtového opatření starostou města v rozsahu, který určí
zastupitelstvo města (§ 102 odst. 2 písm. a) s odkazem na § 99 odst. 2 zákona č. o obcích).
Návrh je v rozsahu do 100 000,- Kč s výjimkou rozpočtových opatření týkajících se
financování z dotačních titulů včetně evropských fondů.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 16 odst. 3 a 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění starostovi
města provádět rozpočtová opatření do výše 100 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření
s výjimkou rozpočtových opatření týkajících se financování z dotačních titulů včetně
evropských fondů. Zastupitelstvo města bude následně se všemi rozpočtovými opatřeními
prováděnými starostou města seznamováno na veřejných zasedáních.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK – výdaje jednotek SDH
- přednesl p. Jaromír Přibyl
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Jedná se o návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 od Královéhradeckého kraje.
Dotace je v celkové výši 22 900,- Kč z toho:
2 633,30 Kč na uskutečněné zásahy mimo územní obvod
5 200,- Kč na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání
odborné způsobilosti
15 066,70 Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a
neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků
požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro
hasiče apod.).
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 od
Královéhradeckého kraje s tím, že dotace je v celkové výši 22 900,- Kč z toho
2 633,30 Kč bude čerpáno na uskutečněné zásahy mimo územní obvod a 5 200,- Kč bude
čerpáno na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání
odborné způsobilosti a 15 066,70 Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy, které
zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např.
spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.).
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.11. Nařízení města č. 1/2014 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o návrh Nařízení města č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
celém území města Libáň s účinností od 1.1.2015 – viz. příloha zápisu.
Návrh Nařízení města č. 1/2014 byl zkontrolován KÚ KHK před dnešním projednáváním.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Nařízení města č. 1/2014 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města Libáň s účinností od 1.1.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.12. Vymáhání penále
- přednesl p. Soukup Petr
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Ve věci vymáhání penále po firmě STRABAG (výstavba autobusového nádraží Libáň)
proběhlo jednání mezi vedením firmy STRABAG a vedením města Libáň. S výsledky tohoto
jednání seznámil zastupitele pan Soukup Petr.
Firma STRABAG chce celou věc řešit smírem. Pokud by došlo ke smíru nebude firma
STRABAG požadovat vyplacení pozastávek (cca 60 000,- Kč) a pomoc při archeologickém
výzkumu ve výši cca 300 000,- Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Přibyl: Pokud půjdeme do soudního sporu, bude to souboj právníků.
Pan Horák: Firma STRABAG by nám měla ještě něco zaplatit.
Dále probíhala rozsáhlá diskuse zastupitelů ohledně této problematiky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města požaduje zpracovat právním zástupcem novou výzvu firmě Strabag
ve smyslu požadavku na úhradu škody vzniklé nutností opakování výběrového řízení na
dodavatele stavby a zapracování rozdílu mezi vítěznou konečnou cenou obsaženou
v SOD uzavřenou s firmou Strabag a novou vítěznou konečnou cenou obsaženou v SOD
uzavřenou s novým dodavatelem, firmou Rekom Nový Bydžov. Dále zastupitelstvo
požaduje ve výzvě kalkulovat rovněž s částkou za pozastávky z ceny díla a provedenými
stavebními přípomocemi při archeologickém výzkumu. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostu ke sjednání schůzky s právním zástupcem a přípravě veškerých potřebných
dokumentů. Výše uvedenou výzvu předložit ke schválení zastupitelstvu na příštím
jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.13. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a Soukup Petr
a) informace o novém ceníku o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na území
města Libáň, který bude platný od 1.1.2015 od firmy SKS, s.r.o., Jablonec nad Nisou
b) termíny veřejných zasedání ZM do konce roku 2014 a v roce 2015: 17.12.2014, 28.1.2015,
25.2.2015, 25.3.2015, 29.4.2015, 27.5.2015, 24.6.2015, 29.7.2015, 26.8.2015, 30.9.2015,
26.10.2015, 25.11.2015, 30.12.2015
c) ostatní informace
- je dokončena revitalizace zahrady mateřské školky, dílo bylo předáno; je potřeba pouze
zaškolit zástupce provozovatele k údržbě prvků

2.14. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Paní Samková: Žádám pana starostu, aby sdělil občanům obsah jednání, které proběhlo
v pondělí (přítomni byli paní Samková, Švorcová a pan Pavlík).
Pan starosta: Přednesl obsah jejich jednání – ukončení praxe praktického lékaře pro dospělé a
praktického lékaře pro děti a dorost; bezpečnost ve městě atd.
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Pan Horák – provozovatel VHP: Lidé prosázejí mnohem více peněz ve Sportce a dalších
hrách na internetu.
Poté se rozvinula diskuse zastupitelů i občanů k výherním hracím automatům.
Pan Římal: Kdo kolaudoval náměstí, Kdo schválil ten paskvil u úřadu – myšleno křižovatka
při vjezdu do náměstí od Jičína,
Pan starosta a místostarosta panu Římalovi odpověděli na všechny jeho dotazy.
Poté probíhala další diskuse o problémech ve městě.
Na závěr pan starosta vyzval všechny zastupitele, aby si do příštího veřejného zasedání ZM,
které se bude konat 17.12.2014, připravili své priority na celé volební období 2015 – 2018.
2.15. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. listopadu 2014
Z2/01/11/14 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup,
Mgr.Valnoha, David Horák
Z2/02/11/14 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu Jindřicha Řezníčka a
Bc.Davida Holmana
Z2/03/11/14 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 2. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z2/04/11/14 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014 dle
předloženého návrhu.
Z2/05/11/14 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň
včetně příloh s účinností od 27.11.2014, který je přílohou zápisu.
Z2/06/11/14 Zastupitelstvo města Libáň trvá na účinnosti OZV č. 1/2014, kterou se stanoví
zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území našeho města, od 1.1.2015.
Z2/07/11/14 Zastupitelstvo města Libáň v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční
odměnu v plné výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce, přičemž ke každé funkci se
připočítá příplatek podle počtu obyvatel v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění – výpočet je přílohou
zápisu. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města budou vypláceny od
1.12.2014.
Z2/08/11/14 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zastupitele Jaromíra Přibyla, Petra
Soukupa a zaměstnance města Vladimíru Klárovou a Moniku Smetanovou s právem
podpisovým pro Českou spořitelnu a.s.
Z2/09/11/14 Zastupitelstvo města Libáň revokuje usnesení z ustavujícího veřejného zasedání
č. Z01/15/11/14 a jmenuje členy školské rady za zřizovatele pana Jaromíra Přibyla, Ing.
Michala Zahradníčka a Bc. Davida Holmana.
Z2/10/11/14 Zastupitelstvo města Libáň si vyhrazuje pravomoc spočívající v rozhodování
uzavírání nájemních smluv nebytových prostor a obecních pozemků (§ 102 odst. 2 písm. m).
Z2/11/11/14 Zastupitelstvo města Libáň svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 16 odst. 3 a 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění starostovi města
provádět rozpočtová opatření do výše 100 000,- Kč na jedno rozpočtové opatření s výjimkou
rozpočtových opatření týkajících se financování z dotačních titulů včetně evropských fondů.
Zastupitelstvo města bude následně se všemi rozpočtovými opatřeními prováděnými starostou
města seznamováno na veřejných zasedáních.
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Z2/12/11/14 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 od
Královéhradeckého kraje s tím, že dotace je v celkové výši 22 900,- Kč z toho 2 633,30,- Kč
bude čerpáno na uskutečněné zásahy mimo územní obvod a 5 200,- Kč bude čerpáno na
výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné
způsobilosti a 15 066,70,- Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem
obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné
oděvy pro hasiče apod.).
Z2/13/11/14 Zastupitelstvo města Libáň vydává Nařízení města č. 1/2014 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území města Libáň s účinností od 1.1.2015.
Z2/14/11/14 Zastupitelstvo města požaduje zpracovat právním zástupcem novou výzvu firmě
Strabag ve smyslu požadavku na úhradu škody vzniklé nutností opakování výběrového řízení
na dodavatele stavby a zapracování rozdílu mezi vítěznou konečnou cenou obsaženou v SOD
uzavřenou s firmou Strabag a novou vítěznou konečnou cenou obsaženou v SOD uzavřenou
s novým dodavatelem, firmou Rekom Nový Bydžov. Dále zastupitelstvo požaduje ve výzvě
kalkulovat rovněž s částkou za pozastávky z ceny díla a provedenými stavebními
přípomocemi při archeologickém výzkumu. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu ke
sjednání schůzky s právním zástupcem a přípravě veškerých potřebných dokumentů. Výše
uvedenou výzvu předložit ke schválení zastupitelstvu na příštím jednání.
2.16. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 2. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření roku č. 11/2014, 12/2014, 13/2014
5) Organizační řád Městského úřadu Libáň
6) Žádost o oddálení termínu platnosti OZV č. 1/2014
7) Schválená výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
8) Nařízení města č. 1/2014
Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2014
Ověřovatelé:

dne .............................................. podpis ...........................................
dne .............................................. podpis ......................................

Starosta:

dne.............................................. podpis ...........................................

Místostarosta:

dne .............................................. podpis ...........................................

Zapisovatelka:
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