ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění

Přítomni:

6 členů zastupitelstva města: Ing. Milan Etrych, Ph.D., David Pošepný,
Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

3 členové zastupitelstva: Bc. David Holman, David Horák, Mgr. Milan
Valnoha

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 8 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 21.1.2015 pod č.j. 9/15.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 členů
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, Ing. Michal Zahradníček, Ing. Milan Etrych
Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing. Michal
Zahradníček, Ing. Milan Etrych Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a David Pošepný.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřicha Řezníčka a Davida
Pošepného.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.
Schválení programu
Místostarosta Petr Soukup seznámil přítomné s návrhem programu:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 3.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015
3. PRIORITY VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2015 - 2018
4. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ
VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU „VODOVOD KŘEŠICE“
5. LIBÁŇ, OBJEKTY ZŠ - ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECH. PARAMETRŮ
OBVOD. KONSTRUKCÍ
6. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ
7. OSTATNÍ INFORMACE
8. DISKUSE
9. USNESENÍ
10. 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 4. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.1. Kontrola plnění usnesení ze 3. veřejného zasedání ZM
- přednesl Ing. Michal Zahradníček (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
4.2. Rozpočet města na rok 2015
- přednesl ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Projednávání navrženého rozpočtu města na rok 2015 na příjmové i výdajové straně.
Rozpočet vypracovaný starostou a místostarostou města byl předán finančnímu výboru
k projednání a zároveň byl zveřejněn dne 13.1.2015 pod č.j. 3/15 na úřední desce. Finanční
výbor na svém jednání dne 12.1.2015 návrh rozpočtu projednal a v některých výdajových
položkách rozpočet přepracoval a tento byl předložen na pracovním jednání zastupitelům a
zároveň byl všem zastupitelům zaslán do jejich e-mailových schránek.
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Součástí rozpočtu je i navrhovaná výše finančních příspěvků organizacím působícím na
území města Libáň, tento dokument rovněž zastupitele obdrželi v elektronické podobě.
Ing. Zahradníček seznámil přítomné s jednotlivými paragrafy rozpočtu na straně příjmů i
výdajů tak, jak jsou navrženy ke schválení. Zároveň seznámil i s navrženými výšemi
finančních příspěvků jednotlivým organizacím působících na území města Libáň.
Ing. Michal Zahradníček-předseda finančního výboru dal před hlasováním možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele) rozpočet
města na rok 2015 jako schodkový – příjmy ve výši 30 868 921,- Kč a výdaje ve výši
33 039 367,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve výši
3 970 446,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000,- Kč. Zastupitelstvo města Libáň
schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v roce 2015, jednotlivým organizacím
působícím na území města Libáň, tak jak jsou uvedeny v příloze rozpočtu města na rok
2015.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.3. Priority volebního období 2015 - 2018
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým souhrnem priorit na roky 2015 – 2018, který byl
připraven z návrhů jednotlivých zastupitelů. Návrh priorit byl zaslán všem zastupitelům
v elektronické podobě.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje priority volebního období 2015-2018 tak, jak byly
navrženy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
„Vodovod Křešice“
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
„Vodovod Křešice“ spočívající ve změně finančních a smluvních podmínek. Dodatek č. 1 ke
smlouvě byl zaslán všem zastupitelům elektronicky. Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední
desce pod č.j. 4/15 od 13.1.2015.
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Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych Ph.D.. Neviděl jsem smlouvu, v čem se mění finanční a smluvní podmínky?
Pan starosta přečetl znění smluvních a finančních podmínek ve smlouvě a poté popsal změny,
které obsahuje dodatek č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu „Vodovod Křešice“ spočívající ve změně finančních a smluvních
podmínek.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.5. Libáň, objekty ZŠ - zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o projednání a schválení potřebných záležitostí k výběru zhotovitele díla „Libáň,
objekty ZŠ - zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí“:
a) jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise - za členy jsou navrženi:
Ing. Josef Radušek, Petr Soukup, Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Bc. David
Holman a za náhradníky: Ing. Michal Zahradníček, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Milan
Etrych Ph.D., David Pošepný, David Horák
1. termín jednání komise proběhne ve čtvrtek 19.2.2015 od 9.30 hodin.
b) schválení seznamu firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše
uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce – seznam firem byl zaslán zastupitelům
v elektronické podobě
c) schválení zadávací dokumentace včetně příloh - tyto dokumenty byly zaslány
zastupitelům v elektronické podobě
Pan místostarosta dal před hlasováním bodu a) možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových
konstrukcí“ v tomto složení Ing. Josef Radušek, Petr Soukup, Jaromír Přibyl, Jindřich
Řezníček, Bc. David Holman a za náhradníky jmenuje Ing. Michala Zahradníčka, Mgr.
Milana Valnohu, Ing. Milana Etrycha Ph.D., Davida Pošepného, Davida Horáka.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan místostarosta dal před hlasováním bodu b) možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku na stavební práce na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně
technických parametrů obvodových konstrukcí“ – jsou to tyto firmy:
a) STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25957481
b) Stavební firma JANDA s.r.o., 512 43 Jablonec nad Jizerou 322, IČ: 25992813
c) ORISTA s.r.o., Belgická 4862, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 61328502
d) STAVING, spol. s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice, IČ: 15057542
e) Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ:
44565208, koresp. adresa: nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan místostarosta dal před hlasováním bodu c) možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh pro veřejnou
zakázku na stavební práce na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně technických
parametrů obvodových konstrukcí“
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.6. Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o projednání plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na území města
Libáň. S plánem seznámil přítomné pan místostarosta Soukup Petr.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
na území města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
4.7. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a Soukup Petr
a) ÚZSVM nabízí bezúplatný převod pozemků parc.č. 1586/2 v k.ú. Libáň a parc.č. 439/1,
439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice – bude projednáváno na příštím veřejném zasedání ZM
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b) cenová nabídka na nový rozhlas ve Křešicích ve výši 77 501,- Kč včetně DPH, ještě
čekáme na nabídku další firmy
c) dohoda o narovnání ve věci projektu „Autobusové nádraží“ se STRABAGEM je podepsaná
oběma stranami
d) máme povolení od Policie ČR na osazení dopravních značek (přednost v jízdě
protijedoucích vozidel) při vjezdu do náměstí od Jičína; požádáme o konečné povolení MěÚ
Jičín
e) v přípravě je projektová dokumentace na projekt – zateplení hasičské zbrojnice v Libáni
f) nabídka firmy PROIS na zhotovení projektů na stavby kanalizací v obcích Psinice, Křešice
a 13 bytových jednotek v Českých bratří – na zhotovení projektů budeme žádat o dotaci KÚ
KHK

4.8. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Pan Pošepný. Dal jsem podnět na Záchrannou službu KHK, zda by bylo možné zřídit posádku
záchranné služby v Libáni kvůli dlouhým dojezdovým časům. O dalším postupu budu
informovat na příštích zasedáních. Pokud by byla posádka záchranné služby v Libáni zřízena,
město by financovalo případný nájem používaných prostor a související spotřebované
energie.
Mgr. Hazdrová: Děkuji za Vámi schválené priority. Jsem ráda, že nezapomínáte na naší školu
a školku.
Pan starosta poděkoval panu místostarostovi za vypracování plánu financování obnovy
vodovodů nebo kanalizací.
4.9. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 28. ledna 2015
Z4/01/01/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing.
Michal Zahradníček, Ing. Milan Etrych Ph.D.
Z4/02/01/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu Jindřich Řezníček a David
Pošepný.
Z4/03/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 4. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z4/04/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné
ukazatele) rozpočet města na rok 2015 jako schodkový – příjmy ve výši 30 868 921,- Kč a
výdaje ve výši 33 039 367,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů
ve výši 3 970 446,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000,- Kč. Zastupitelstvo města Libáň
schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v roce 2015, jednotlivým organizacím působícím
na území města Libáň, tak jak jsou uvedeny v příloze rozpočtu města na rok 2015.
Z4/05/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje priority volebního období 2015-2018 tak,
jak byly navrženy.
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Z4/06/01/15 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Křešice“ spočívající ve změně finančních a
smluvních podmínek.
Z4/07/01/15 Zastupitelstvo města Libáň jmenuje členy komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně technických parametrů
obvodových konstrukcí“ v tomto složení Ing. Josef Radušek, Petr Soukup, Jaromír Přibyl,
Jindřich Řezníček, Bc. David Holman a za náhradníky jmenuje Ing. Michala Zahradníčka,
Mgr. Milana Valnohu, Ing. Milana Etrycha Ph.D., Davida Pošepného, Davida Horáka.
Z4/08/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmy, kterým bude zaslána výzva k podání
nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení
tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ – jsou to tyto firmy:
a) STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25957481
b) Stavební firma JANDA s.r.o., 512 43 Jablonec nad Jizerou 322, IČ: 25992813
c) ORISTA s.r.o., Belgická 4862, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 61328502
d) STAVING, spol. s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice, IČ: 15057542
e) Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 44565208,
koresp. adresa: nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec
Z4/09/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh pro
veřejnou zakázku na stavební práce na projekt: „Libáň, objekty ZŠ – zlepšení tepelně
technických parametrů obvodových konstrukcí“
Z4/10/01/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje plán financování obnovy vodovodů nebo
kanalizací na území města Libáň.
4.10. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 4. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Zveřejnění návrh rozpočtu na rok 2015
5) Schválený rozpočet na rok 2015 včetně schválených finančních příspěvků pro jednotlivé
organizace působící na území města Libáň
6) Schválené priority volebního období 2015 – 2018
7) Plán financování obnovy kanalizací nebo vodovodů
8) Oznámení o zveřejnění záměru pronajmout stavbu
Zápis byl vyhotoven dne: 29.1.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

dne.............................................. podpis ...........................................
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Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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