ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 25. února 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

0 členové zastupitelstva

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 13 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 18.2.2015 pod č.j. 16/15.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 9 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, 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
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Bc. David Holman a Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Bc. Davida Holmana a Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.
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Schválení programu
Místostarosta Petr Soukup seznámil přítomné s návrhem programu:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S.,
JIČÍN
3. NÁJEMNÍ SMLOUVA
4. SMLOUVA O DÍLO Č. 31/03/2015
5. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA ZATEPLENÍ OBJEKTU
MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁNI
6. PROJEKTOVÉ PRÁCE NA KANALIZACÍCH VE PSINICÍCH,
KŘEŠICÍCH A 13RD ČESKÝCH BRATŘÍ
7. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚZSVM
8. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE: „LIBÁŇ, OBJEKTY ZŠ ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECH. PARAMETRŮ OBVOD.
KONSTRUKCÍ“
9. ŘEŠENÍ BIOODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBÁŇ
10. POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
11. CENOVÁ NABÍDKA NA BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS VE KŘEŠICÍCH
12. OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V UL. NA ŽENICHOVĚ
13. CENOVÁ NABÍDKA NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU V UL.
DUKELSKÉ
14. STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR NA PŘEDFINANCOVÁNÍ
INV. AKCÍ V ROCE 2015
15. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROJEKT: „OBNOVA
OVOCNÝCH SADŮ A KRAJINNÝCH STRUKTUR V LIBÁŇSKÝCH
HORÁCH“
16. OSTATNÍ INFORMACE
17. DISKUSE
18. USNESENÍ
19. 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 5. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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5.1. Kontrola plnění usnesení ze 4. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
5.2. Delegování zástupce na valnou hromadu VOS, a.s., Jičín
- přednesl p. Petr Soukup-místostarosta
Je nutné delegovat zástupce města a náhradníka na 21. valnou hromadu VOS, a.s., Jičín, která
se bude konat 10. června 2015 v Jičíně. Navržen jako zástupce města je pan Jaromír Přibyl a
jako náhradník Bc. David Holman.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích zástupce města Jaromíra Přibyla a náhradníka Bc. Davida Holmana na 21.
řádnou valnou hromadu VOS, a.s, Jičín, která se bude konat dne 10.6.2015 a pověřuje je
účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.3. Nájemní smlouva
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o návrh nové nájemní smlouvy na pronájem části plochy střechy a půdy budovy
úřadu č.p. 36 na náměstí Svobody v Libáni (na pozemku parc.č.st. 35 v katastrálním území
Libáň) firmy O2 Czech Republic pro umístění základnové stanice mobilní sítě.
Návrh smlouvy firmy O2 připomínkoval náš právní zástupce a tato smlouva s připomínkami
byla zaslána firmě O2. Nový upravený návrh smlouvy, který je předložen zastupitelům ke
schválení obdrželi všichni zastupitele elektronicky.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce pod č.j. 13/15 od 6.2.2015.
Svoji nabídku na pronájem podala i firma LOGICPRIM services, Praha 9 – roční nájemné
nabízí ve výši 13.000,- Kč bez DPH + platba za spotřebovanou energii.
Nabídka od firmy O2 je roční nájemné ve výši 68 662,- Kč bez DPH + 50 000,- Kč bez DPH
za energie; nájemné bude každoročně navyšováno o inflaci.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy
střechy a půdy budovy úřadu č.p. 36 na náměstí Svobody v Libáni pro umístění
základnové stanice mobilní sítě s firmou O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
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Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.4. Smlouva o dílo č. 31/03/2015
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o smlouvu, jejíž předmětem je zpracování návrhů změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého kraje týkající se změn v současném Plánu plánované koncepce
odkanalizování a čištění odpadních vod v místních částech Zlivi, Psinicích, Křešicích a
Kozodírkách. Nabídku na uzavření smlouvy podala firma PROIS, a.s., Hradec Králové.
Celková odměna za tyto práce je ve výši 49 000,- Kč + DPH.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 31/03/2015 s firmou PROIS,
a.s., Hradec Králové na zpracování návrhů změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK
týkající se odkanalizování a čištění odpadních vod v našich obcích za částku 49 000,- Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.5. Podání žádosti o dotaci na zateplení objektu Mateřské školy v Libáni
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Jedná se o možnost podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení objektu Mateřské školy
v Libáni v roce 2015 s realizací nejdříve v roce 2016 v stejné podobě jako je zateplení budovy
úřadu, zdravotního střediska a kulturního domu. Firma Project A plus, s.r.o., Turnov
předložila nabídku na projektové a inženýrské výkony, firma INGkomplet, s.r.o., Praha 6 na
inženýrské činnosti a Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA, Mělník na zpracování žádosti o dotaci
na SFŽP.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych: V čem spočívá energetický audit? Informaci podal pan místostarosta.
Pan starosta dodal, že se jedná o stejný postup jako u ostatních projektů zateplení obecních
budov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení objektu
Mateřské školy v Libáni. Zastupitelstvo města akceptuje nabídku firmy Project A plus,
s.r.o., INGkomplet, s.r.o. a Ing. Davida Plíštila, Ph.D., MBA na projektové a inženýrské
výkony, inženýrské činnosti a zpracování žádosti o dotaci na SFŽP a pověřuje vedení
města uzavřením smluv na výše uvedené činnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
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Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.6. Projektové práce na kanalizacích ve Psinicích, Křešicích a 13RD Českých bratří
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o předložení nabídek jednotlivých firem na zhotovení projektové dokumentace akce
kanalizace ve Psinicích, kanalizace a ČOV ve Křešicích a kanalizace, plynovod a chodníky
pro 13RD Českých bratří. Na tyto projektové práce lze žádat o dotaci KÚ KHK, nejprve však
musíme mít vysoutěžené firmy, které tyto práce provedou.
Na základě výzvy předkládaly firmy nabídky do 25.2.2015 do 10.00 hodin. Poté hodnotící
komise otevřela obálky a hodnotila jednotlivé nabídky.
K podání nabídky na výše uvedené práce byly vyzvány a podaly nabídky tyto firmy:
a) Šindlar, s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
b) IKKO Hradec Králové, s.r.o, Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové
c) Prois, a.s, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Nejnižší nabídkové ceny u všech třech akcí předložila firma Prois, a.s., Veverkova 1343, 500
02 Hradec Králové. Přítomni byli seznámeni se zápisy o výběru nejvhodnějších nabídek u
jednotlivých akcí.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Čepický: Mám vizi o kanalizaci ve Křešicích a líbila by se mi kořenová kanalizace.
Pan místostarosta: Mám předjednáno s VOS,a.s., Jičín, že na kanalizaci v obcích poskytnou
příspěvek a v budoucnu jí budou provozovat, což by u kořenové nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu na
zhotovení projektových dokumentací na akce kanalizace ve Psinicích, kanalizace a ČOV
ve Křešicích a kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD Českých bratří a to firmu
Prois, a.s, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, jako dodavatele projektových prací
výše uvedených akcí.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smluv o dílo s uchazečem s nejnižší
nabídkovou cenou na zhotovení projektových dokumentací na akce kanalizace ve
Psinicích, kanalizace a ČOV ve Křešicích a kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD
Českých bratří a to s firmou Prois, a.s, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové za
nabídkové ceny bez DPH:
260 000,- Kč - kanalizace ve Psinicích
340 000,- Kč – kanalizace a ČOV ve Křešicích
187 500,- Kč – kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD Českých bratří
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.7. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM
- přednesl Jaromír Přibyl – starosta
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Nabídka bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1586/2 v k.ú. Libáň a parcely č. 439/1, 439/2
a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM. Jedná se o pozemky vodního toku - náhonu po celé délce
ve Psinicích a pozemek-vodní tok uprostřed pole směřující ke Psinicím.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan místostarosta: Počkal bych na stanovisko projektanta, zda by mohl být náhon využit
k odvedení kanalizace ve Psinicích.
Ing. Etrych: Já bych to neodkládal. Jsem pro bezúplatný převodpozemků, ať dopadnou
projekční plány jakkoliv. Náhonem protéká i jiná voda než-li kanalizační.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň rozhodne o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1586/2 v k.ú.
Libáň a parcely č. 439/1, 439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM po vyjasnění technického
řešení kanalizace v této lokalitě nejpozději na květnovém zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.8. Schválení zhotovitele akce: „Libáň, objekty ZŠ - zlepšení tepelně-tech. parametrů
obvod. konstrukcí“
- přednesl p. Soukup Petr
Nabídky mohli zájemci předkládat do 23.2.2015 do 9.30 hodin, ihned poté proběhlo 1.
jednání komise pro otevírání obálek a dnes ve středu 25.2.2015 od 9.30 hodin proběhlo 2.
jednání komise hodnocení nabídek. Zápis z jednání hodnotící komise byl předložen
zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli této akce.
Na základě vyhlášené výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) nabídka č. 1: JOKAS, s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25930168,
DIČ: CZ25930168, nabídková cena bez DPH: 9 324 384,- Kč
b) nabídka č. 2: Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ
25275119, DIČ: CZ25275119; nabídková cena bez DPH: 9 243 231,- Kč
c) nabídka č. 3: MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ
15050050, DIČ: CZ15050050; nabídková cena bez DPH: 8 949 743,- Kč
d) nabídka č. 4: Stavební firma JANDA, s.r.o., 512 43 Jablonec nad Nisou 322, IČ:
25992813, DIČ: CZ25992813; nabídková cena bez DPH: 10 228 897,22,- Kč
e) nabídka č. 5: Regionální stavební, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
koresp. adresa: nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec, IČ: 44565208, DIČ: CZ44565208,
nabídková cena bez DPH: 12 132 217,- Kč
f) nabídka č. 6: SYBAN, s.r.o., 28. října 60/44, 460 07 Liberec, IČ: 25401343, DIČ:
CZ25401343, nabídková cena bez DPH: 10 188 000,- Kč – nabídka nevyhověla kontrole dle
§ 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – firma byla vyřazena
z výběrového řízení
g) nabídka č. 7: VEXTA, a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice, IČ:
26196662, DIČ: CZ26196662, nabídková cena bez DPH: 9 309 544,- Kč
Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného
hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena bez DPH“, byla jako nejvýhodnější nabídka
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vyhodnocena nabídka č. 3: MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČ 15050050, DIČ: CZ15050050; nabídková cena bez DPH: 8 949 743,- Kč
Hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit uzavření smlouvy o dílo s firmou
MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 15050050, která
podala nejnižší nabídkovou cenu.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Dotace bude opět ve výši 90%?
Pan starosta: Bude to 90% z uznatelných nákladů. Podotýkám, že u této akce budou i
neuznatelné náklady (nový vstup do školy, bezpečnostní prvky atd.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu a to
firmu MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ
15050050, DIČ: CZ15050050 jako dodavatele stavební akce: „Libáň, objekty ZŠ zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl
součástí zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího
řízení veřejné zakázky „Libáň, objekty ZŠ - zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod.
konstrukcí“ a to s firmou MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČ 15050050, DIČ: CZ15050050 za nabídkovou cenu bez DPH: 8 949 743,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.9. Řešení bioodpadů na území města Libáň
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a následně vyhlášky MŽP č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů je
každá obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady
rostlinného původu, a to v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Severočeské komunální služby, s.r.o., Jablonec nad Nisou nabízejí několik možností splnění
této nové povinnosti – leták byl zastupitelům zaslán elektronicky.
Pan starosta navrhuje umístit velký kontejner o velikosti 1100 litrů na sběrný dvůr.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Pokud by někdo chtěl přistavit k rodinnému domu popelnici na bioodpad a sám
by si ji zaplatil, lze to provést?
Pan místostarosta: Myslím, že je to možné.
Pan starosta: je to nová povinnost pro obce a uvidíme, jaké budou požadavky občanů.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň schvaluje na základě novely zákona č.185/2001 Sb., o
odpadech a následně vyhlášky MŽP č.321/2014 Sb. pořízení 1 ks nádoby na BRKO o
velikosti 1100 litrů, která bude umístěna v areálu sběrného dvora v Libáni. Ukládání
BRKO bude možné v provozní době sběrného dvora. Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje starostu města k uzavření smlouvy na příslušnou nádobu s SKS Jablonec nad
Nisou.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.10. Pořízení územního plánu
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o možnost získat dotaci na pořízení nového územního plánu, ale předem je nutné
zpracovat a pořídit Zadání územního plánu. Toto nabízí firma REGIO, projektový ateliér,
s.r.o., Hradec Králové – cenová kalkulace ve výši 48 000,- Kč za pořizovatelskou činnost a
návrh smlouvy o dílo byl zaslán zastupitelům elektronicky.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych: Víme, co bud předmětem změny?
Pan místostarosta: Některé změny již známe – popsal jaké. Občané si budou moci navrhovat i
jejich potřeby.
Ing. Čepický: Měl by být územní plán v elektronické podobě k dispozici v datech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, v platném znění, schvaluje:
pořízení Územního plánu Libáň
Jaromíra Přibyla, jako určeného zastupitele ve věci pořízení ÚP
v přenesené působnosti, na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou REGIO, projektový ateliér
s.r.o, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst.1) – pro pořízení
Zadání Územního plánu Libáň
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.11. Cenová nabídka na bezdrátový rozhlas ve Křešicích
- přednesl p. Přibyl Jaromír
V současné době máme nabídky od 2 firem na vybudování bezdrátového rozhlasu ve
Křešicích:
a) Daniel Šárovec, Leknínova 2274, 288 02 Nymburk – 101 694,45 Kč včetně DPH
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b) JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – 77 501,- Kč
včetně DPH, po přepracování je aktualizovaná nabídka ve výši 94 683,- Kč včetně
DPH
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Vybral bych firmu z Nymburka, přestože je o 7 000,- Kč dražší. Jsou blíž a
náklady na cestovné budou tudíž při zajištění servisu nižší.
Pan starosta: S panem Šárovcem máme dobré zkušenosti i z minulosti, kdy nám instaloval
současnou rozhlasovou ústřednu. Cenové nabídky nejsou úplně identické. Preferuji firmu
z Nymburska už kvůli servisu a dobrých předchozích zkušeností s touto firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje na základě předložené nabídky firmu Daniel
Šárovec, Leknínová 2274, 28802 Nymburk pro realizaci akce „ Bezdrátový rozhlas
Křešice“ za částku 84 045,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.12. Osazení dopravního značení v ul. Na Ženichově
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o osazení nového dopravního značení v ul. Na Ženichově podél Libáňského potoka
dopravní značkou průjezd zakázán a to z důvodu požadavků občanů bydlících v této ulici.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Zastupitelé i občané rozvinuli diskusi o tomto tématu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje osazení nového dopravního značení v ul. Na
Ženichově podél Libáňského potoka dopravní značkou průjezd zakázán.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
2 – Horák, Etrych
Zdrželi se
1 - Pošepný
Usnesení bylo přijato.
5.13. Cenová nabídka na kanalizační přípojku v ulici Dukelské
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Jedná se o cenovou nabídku na kanalizační přípojku v ulici Dukelské k č.p. 496 v Libáni od
firmy Šimůnek, Nedaříž 40, Horka u Staré Paky za částku 58 213,- Kč včetně DPH.
V projektu „Dokončení kanalizace – Libáň“ nebylo řešeno odkanalizování domu č.p. 496
v ulici Dukelské a majitelé si požádali o zhotovení kanalizační přípojky s tím, že zaplatí
příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
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Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje realizaci kanalizační přípojky k č.p. 496 v ulici
Dukelská za částku 48 110,-Kč bez DPH dle cenové nabídky firmy Šimůnek, Nedaříž 40,
Horka u Staré Paky. Město Libáň vystaví na tyto práce objednávku za předpokladu, že
majitel nemovitosti složí před realizací příspěvek ve výši 3 000,-Kč na účet města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.14. Střednědobý investiční úvěr na předfinancování inv. akcí v roce 2015
- přednesl p. Soukup Petr
Jedná se o nabídku České spořitelny, a.s. na možnost čerpat investiční úvěr na
předfinancování investičních akcí v roce 2015 (zateplení obecních budov).
Nabídka České spořitelny, a.s., spočívá v možnosti čerpání střednědobého investičního úvěru
až do výše 11 400 000,- Kč na financování investičních akcí a oprav realizovaných v roce
2015 s termínem čerpání do 30.9.2015 se splatností do 30.6.2016 s úrokovou sazbou 0,55% +
1M Pribor (dnes 0,24%).
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň akceptuje podmínky nabídky na poskytnutí střednědobého
investičního úvěru Českou spořitelnou. Ukládá vedení města zkontrolovat, popřípadě
přepracovat podklady potřebné pro stanovení výše úvěru a termínu jeho čerpání.
Současně požaduje předložit návrh smlouvy na poskytnutí střednědobého investičního
úvěru k posouzení a schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.15. Podání žádosti o dotaci na projekt: „Obnova ovocných sadů a krajinných struktur
v Libáňských Horách“
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Jedná se o možnost podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt: „Obnova ovocných sadů a
krajinných struktur v Libáňských Horách“ (žádali jsme již v roce 2014, ale neuspěli). Firma
Regionální poradenská agentura Tender, s.r.o., Brno předložila nabídku na konzultační a
poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci a nabídku na organizaci výběrového řízení
a zajištění realizačního managementu k projektu – návrhy smluv obdrželi zastupitele
elektronicky.
V minulém roce byla žádost zamítnuta z důvodu předraženého projektu. Termín příjmu
nových žádostí o dotaci je do 19.3.2015, do té doby by musela agentura přepracovat žádost.
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Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych: Myslím si, že by bylo potřeba přepracovat nejen žádost, ale i celý projekt a na to
není moc času.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Obnova
ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských Horách“.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
1-Holman
Zdrželi se
3-Zahradníček, Soukup, Horák
Usnesení bylo přijato.
5.16. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a Soukup Petr
a) pan starosta informoval o stavu veřejného pořádku v roce 2014 dle zprávy od Policie ČR
b) pan starosta upozornil na změnu termínu příštího veřejného zasedání - 1.4.2015
c) pan starosta vyzval zřízené výbory – kontrolní, kulturní, finanční k činnosti
d) pan místostarosta představil nabídku realitní kanceláře DUMREALIT.CZ k prodeji
pozemků v lokalitě Českých bratří; jejich provize ve výši 20 000,- Kč/prodaná parcela

5.17. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Pan Verner: Co bude s náhonem, pokud si ho nepřevezme do majetku město? Jak donutíte
ÚZSVM, aby se o něho staral? Škoda, že jste neschválili projekt Na Horách.
Pan starosta: Jsem pro projekt, ale ne pro podání žádosti pro tento rok.
Ing. Čepický: Je potřeba obnovovat krajinu.
Ing. Etrych: Jsem také pro projekt, ale je nutné ho přepracovat, abychom příště v žádosti o
dotaci uspěli a na to není nyní čas.
Ing. Čepický: Děkuji za uklizení skládky v lese Kroužek na odpočívadle.
Sl. Jebavá: Mám podnět k vybudování veřejných záchodků na autobusovém nádraží.
Pan starosta: Vaším podnětem se budeme zabývat.
Mgr. Valnoha: V letošním roce bude výročí upálení M.J.Husa. Počítá se s nějakou
vzpomínkou?
Paní Klárová: Malou pietu bude organizovat obecně prospěšná společnost Foerstrovy dny
v rámci Křesla pro hosta, ve kterém se představí Alfréd Strejček.
5.18.. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 25. února 2015
Z5/01/02/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha, David Horák
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Z5/02/02/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu Bc. Davida Holmana a Ing.
Michala Zahradníčka
Z5/03/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 5. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z5/04/02/15 Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích zástupce města Jaromíra Přibyla a náhradníka Bc. Davida Holmana na
21. řádnou valnou hromadu VOS, a.s, Jičín, která se bude konat dne 10.6.2015 a pověřuje je
účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Z5/05/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části plochy střechy a půdy budovy úřadu č.p. 36 na náměstí Svobody v Libáni pro umístění
základnové stanice mobilní sítě s firmou O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle.
Z5/06/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 31/03/2015
s firmou PROIS, a.s., Hradec Králové na zpracování návrhů změn Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací KHK týkající se odkanalizování a čištění odpadních vod v našich obcích za částku
49 000,- Kč bez DPH.
Z5/07/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení
objektu Mateřské školy v Libáni. Zastupitelstvo města akceptuje nabídku firmy Project A
plus, s.r.o., INGkomplet, s.r.o. a Ing. Davida Plíštila, Ph.D., MBA na projektové a inženýrské
výkony, inženýrské činnosti a zpracování žádosti o dotaci na SFŽP a pověřuje vedení města
uzavřením smluv na výše uvedené činnosti.
Z5/08/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu na zhotovení projektových dokumentací na akce kanalizace ve Psinicích, kanalizace a
ČOV ve Křešicích a kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD Českých bratří a to firmu
Prois, a.s, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, jako dodavatele projektových prací výše
uvedených akcí.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smluv o dílo s uchazečem s nejnižší
nabídkovou cenou na zhotovení projektových dokumentací na akce kanalizace ve Psinicích,
kanalizace a ČOV ve Křešicích a kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD Českých bratří a
to s firmou Prois, a.s, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové za nabídkové ceny bez DPH:
260 000,- Kč - kanalizace ve Psinicích
340 000,- Kč – kanalizace a ČOV ve Křešicích
187 500,- Kč – kanalizace, plynovod a chodníky pro 13RD Českých bratří
Z5/09/02/15 Zastupitelstvo města Libáň rozhodne o bezúplatném převodu pozemků parc.č.
1586/2 v k.ú. Libáň a parcely č. 439/1, 439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM po vyjasnění
technického řešení kanalizace v této lokalitě nejpozději na květnovém zasedání zastupitelstva
města.
Z5/10/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu a to firmu MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ
15050050, DIČ: CZ15050050 jako dodavatele stavební akce: „Libáň, objekty ZŠ - zlepšení
tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí“.
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Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Libáň, objekty ZŠ - zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí“ a to s
firmou MARHOLD, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 15050050,
DIČ: CZ15050050 za nabídkovou cenu bez DPH: 8 949 743,-Kč.
Z5/11/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje na základě novely zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a následně vyhlášky MŽP č.321/2014 Sb. pořízení 1 ks nádoby na BRKO o
velikosti 1100 litrů, která bude umístěna v areálu sběrného dvora v Libáni. Ukládání BRKO
bude možné v provozní době sběrného dvora. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu
města k uzavření smlouvy na příslušnou nádobu s SKS Jablonec nad Nisou.
Z5/12/02/15 Zastupitelstvo města Libáň, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona, v platném znění, schvaluje:
pořízení Územního plánu Libáň
Jaromíra Přibyla, jako určeného zastupitele ve věci pořízení ÚP
v přenesené působnosti, na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou REGIO, projektový ateliér s.r.o,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst.1) – pro pořízení Zadání
Územního plánu Libáň
Z5/13/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje na základě předložené nabídky firmu
Daniel Šárovec, Leknínová 2274, 28802 Nymburk pro realizaci akce „ Bezdrátový rozhlas
Křešice“ za částku 84 045,-Kč bez DPH.
Z5/14/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje osazení nového dopravního značení v ul.
Na Ženichově podél Libáňského potoka dopravní značkou průjezd zakázán.
Z5/15/02/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje realizaci kanalizační přípojky k č.p.496
v ulici Dukelská za částku 48 110,-Kč bez DPH dle cenové nabídky firmy Šimůnek, Nedaříž
40, Horka u Staré Paky. Město Libáň vystaví na tyto práce objednávku za předpokladu, že
majitel nemovitosti složí před realizací příspěvek ve výši 3 000,-Kč na účet města Libáň.
Z5/16/02/15 Zastupitelstvo města Libáň akceptuje podmínky nabídky na poskytnutí
střednědobého investičního úvěru Českou spořitelnou. Ukládá vedení města zkontrolovat,
popřípadě přepracovat podklady potřebné pro stanovení výše úvěru a termínu jeho čerpání.
Současně požaduje předložit návrh smlouvy na poskytnutí střednědobého investičního úvěru
k posouzení a schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.
Z5/17/02/15 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:
„Obnova ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských Horách“.
5.19. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
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3) Zveřejněná informace o konání 5. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Zveřejnění záměru pronájmu
Zápis byl vyhotoven dne: 2.3.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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