ZÁPIS
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 1. dubna 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:

9 členů zastupitelstva města: Bc. David Holman, David Horák, Ing. Milan
Etrych, Ph.D. od 18.12 hodin, 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 6 osob
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno v 18.05 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 24.3.2015 pod č.j. 20/15.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 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, Bc. David Holman a David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Bc. David Holman
a David Horák.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Mgr. Milan Valnoha.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřich Řezníčka a Mgr. Milana
Valnohu.
Výsledek hlasování: Pro
8
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 Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2014
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TS MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2014
5. CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
6. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ
7. INVESTIČNÍ ÚVĚR OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. USNESENÍ
11. ZÁVĚR
Předseda kontrolního výboru Mgr. Valnoha Milan požádal o zařazení nového bodu s názvem
„Jednací řád kontrolního výboru“ do dnešního programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Jednací řád kontrolního
výboru“ do dnešního navrženého programu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan místostarosta Soukup Petr požaduje zařazení dalšího bodu do dnešního programu
s názvem „Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Libáň“, který obsahuje zrušení praktické
školy a výuky žáků s LMP do dnešního programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Dodatek č. 5 ke zřizovací
listině ZŠ a MŠ Libáň“ do dnešního navrženého programu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan místostarosta seznámil přítomné s doplněným programem:
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1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. DODATEK Č. 5 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ZŠ A MŠ LIBÁŇ
3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2014
5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TS MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2014
6. JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU
7. CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
8. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ
9. INVESTIČNÍ ÚVĚR OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.
10. OSTATNÍ INFORMACE
11. DISKUSE
12. USNESENÍ
13. ZÁVĚR
Na jednání se dostavil v 18.12 hodin Ing. Milan Etrych Ph.D-zastupitel. Od této chvíle je na
jednání přítomno 9 zastupitelů.
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
včetně doplněných schválených bodů.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.1. Kontrola plnění usnesení ze 5. veřejného zasedání ZM
- přednesl Bc. David Holman (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
6.2. Dodatek č. 5 ke zřizovací smlouvě ZŠ a MŠ Libáň
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Libáň
spočívající ve zrušení základní školy praktické s účinností od 1.9.2015.
Pan starosta vysvětlil, že město Libáň je obcí jedničkového typu s přenesenou působností.
Rozhodnutím zastupitelstva o zrušení základní školy praktické a výuky žáků s LMP jsou
sledovány dva základní cíle:
1. Umožnit žákům s LMP kvalitní studium ve specializované škole – v našem případě se
jedná o speciální školu v Jičíně v Soudné 12, která poskytuje speciálně pedagogickou
péči žákům se speciálními potřebami.
2. Ostatním žákům Základní školy v Libáni umožnit studium v méně početných třídách
s maximální péčí pedagogických pracovníků i za cenu, že by město Libáň krylo
vzniklé vícenáklady ze svých prostředků formou zvýšení příspěvku škole v rozpočtu
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města. Tímto krokem zajistit ještě lepší začlenění do vyšších typů škol, na které naši
žáci po ukončení základní školní docházky přecházejí.
Dále seznámil zastupitele s úplným zněním Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské škola Libáň, okres Jičín ve znění všech dodatků s účinností od 1.9.2015.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, kterým ruší základní
školu praktickou s účinností od 1.9.2015 a ukládá panu starostovi zajistit všechny kroky
nutné k realizaci tohoto usnesení. Výše uvedené platí i pro žáky s LMP. Zastupitelstvo
města Libáň zároveň vydává úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské škola Libáň, okres Jičín s účinností od 1.9.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.3. Rozpočtová opatření
- přednesl Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2015, které
schválil starosta města dne 29.1.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
100 000,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 2/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 825 310,- Kč.
Ing. Zahradníček Michal dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
9
9
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
6.4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2014
- přednesl Ing. Zahradníček Michal - předseda finančního výboru
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Libáň, okres Jičín žádá o schválení účetní závěrky za rok
2014 a o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014. ZŠ a MŠ Libáň vytvořila v hlavní
činnosti hospodářský výsledek ve výši 1 042 655,94 a v doplňkové činnosti ve výši
125 093,41, tzn, hospodářský výsledek za rok 2014 je celkem – 1 167 749,35 Kč. Zisk

-4-

v hlavní činnosti vznikl částečným prominutím odvodu do státního rozpočtu a penále
z prodlení za porušení rozpočtové kázně u dotace „EU peníze školám“.
Ředitelka ZŠ a MŠ Libáň navrhuje rozdělit hospodářský výsledek takto: do rezervního fondu
362 051,64 Kč a k vyrovnání ztráty z minulých let 805 697,71 Kč.
Příslušné výkazy k účetní závěrce byly zastupitelům rozeslány do jejich e-mailových
schránek.
Ing. Zahradníček Michal dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Libáň, okres Jičín za rok 2014 s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk
ve výši 1 167 749,35 Kč.
Zisk za rok 2014 ve výši 362 051,64 Kč bude přeúčtován do rezervního fondu a
805 697,71 Kč bude použito na vyrovnání ztráty z minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.5. Účetní závěrka TS města Libáň za rok 2014
- přednesl Ing. Zahradníček Michal - předseda finančního výboru
Příspěvková organizace TS města Libáň žádá o schválení účetní závěrky za rok 2014 a o
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014. TS města Libáň vytvořily ztrátu z hlavní
činnosti ve výši 86 189,57 Kč a zisk z hospodářské činnosti (po zdanění) ve výši 37 231,85
Kč, tzn, celková ztráta za rok 2014 je ve výši – 48 957,72 Kč.
Ředitelka TS města Libáň navrhuje převést ztrátu za rok 2014 ve výši 48 957,72 Kč z účtu
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Příslušné výkazy k účetní závěrce byly zastupitelům rozeslány do jejich e-mailových
schránek.
Ing. Zahradníček Michal dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace TS města
Libáň za rok 2014 s výsledkem hospodaření běžného účetního období - ztráta ve výši
48 957,72 Kč.
Celková ztráta za rok 2014 ve výši 48 957,72 Kč bude přeúčtována z účtu 431 Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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6.6. Jednací řád kontrolního výboru
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o návrh jednacího řádu kontrolního výboru, který předložil Mgr. Valnoha Milan
předseda kontrolního výboru. Návrh dokumentu obdrželi všichni zastupitele do svých emailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jednací řád kontrolního výboru, který je nedílnou
součástí zápisu z dnešního jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.7. Cenové nabídky na dodání výpočetní techniky
- přednesl p. Přibyl Jaromír – starosta
Byly předloženy cenové nabídky na dodání výpočetní techniky pro potřeby úřadu od
jednotlivých firem – jedná se o 10 ks PC. Osloveny byly firmy, které předložily tyto nabídky:
1. Gradace, s.r.o., Jičín: 10.475,-Kč/ks bez DPH
2. KaK Computers, s.r.o., Mladá Boleslav: 10.570,-Kč/ks bez DPH
3. AComp MB, s.r.o., Mladá Boleslav: 10.985,-Kč ks/bez DPH
4. PP Computers, s.r.o., Mladá Boleslav: 10.790,-Kč/ks bez DPH
5. COMTEX, Libáň: 10.450,-Kč/ks bez DPH
6. RELIA, s.r.o., Poděbrady: 10.800,-Kč/ks bez DPH
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma COMTEX, Libáň.
Pan starosta informoval přítomné, že bude nutné zároveň s PC koupit i monitory.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
P. Horák: Jaké parametry má požadovaný počítač?
P. starosta: Přednesl požadavky, které byly součástí poptávky.
Ing. Etrych: proč je zásadní zdroj?
P. starosta: Tento zdroj je osvědčený, byl v poptávce.
Ing. Etrych: V cenových nabídkách jednotlivých firem je cena bez monitoru, tak bych
požadoval, aby firmy předložili nové cenové nabídky včetně monitorů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň požaduje zahrnout do výběrového řízení na 10 ks PC i
požadavek na dodávku a montáž monitorů a schválit dodavatele kompletního zařízení na
příštím zasedání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.8. Záměr pronájmu pozemků
- přednesl p. Přibyl Jaromír – starosta
Pan starosta předložil zastupitelům podnět, zda je záměr města pronajmout – propachtovat
pozemky parc.č. 278 (8 759 m²), 279 (273 m²), 280 (1 111 m²), 281 (315 m²) vše v k.ú.
Hasina a pozemky parc.č. 201/2 (538 m²), 202/1 (5 848 m²), 202/2 (3 068 m²), 238/2 (434 m²)
a st. č. 41 (136 m²) vše v k.ú. Křešice u Psinic o celkové výměře 20 482 m² k pastvě
hospodářských zvířat - skotu. Jedná se o pozemky na začátku lesa Kroužek (vpravo od bývalé
hráze rybníka) podél turistické cesty na Bučický rybník.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr propachtovat pozemky parc.č. 278, 279, 280,
281 vše v k.ú. Hasina a pozemky parc.č. 201/2, 202/1, 202/2, 238/2 a st. č. 41 vše v k.ú.
Křešice u Psinic o celkové výměře 20 482 m² k pastvě hospodářských zvířat – skotu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.9. Investiční úvěr od České spořitelny, a.s.
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
Jedná se o návrh smlouvy o krátkodobém investičním úvěru s Českou spořitelnou a.s. až do
výše 11 400 000,- Kč na investiční akce realizované v roce 2015 - předfinancování dotace na
realizaci projektů. Termín čerpání úvěru je od podpisu úvěrové smlouvy do 31.10.2015
Splatnost úvěru je do 30.6.2016. Úvěr bude zajištěn budoucími dotačními příjmy. Návrh
smlouvy byl zastupitelům rozeslán elektronicky.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého
investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 11 400 000,-- Kč (slovy:
jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) na předfinancování investičních akcí se
splatností do 30.6.2016 včetně. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy
o úvěru budou zajištěny pouze budoucími dotačními příjmy.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu Jaromíra Přibyla, nar. …………. sjednáním
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
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Usnesení bylo přijato.
6.10. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
Pan starosta seznámil zastupitele se Smlouvou č. 14208853 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň, lékařský dům – zlepšení
tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“- dotace ve výši 102 951,00 Kč, tj. 5%
celkových způsobilých výdajů, které činí 2 059 032,84 Kč. Smlouva nám byla doručena
dnešního dne, je nutné ji, co nejdříve projednat, proto byla zařazena do tohoto bodu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy č. 14208853 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň,
lékařský dům – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ se
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a pověřuje
starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. ………………. k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta dále podal informaci o průběhu ankety, která probíhá na našich webových
stránkách a na facebooku. Jedná se o používání zábavní pyrotechniky na území města Libáň
pouze ve dnech 31.12. a 1.1. Pro přijmutí tohoto opatření je 51,5 % respondentů. Pan starosta
nabídl zastupitelům, že pokud chtějí, je možné do příštího veřejného zasedání ZM připravit
OZV týkající se omezení používání zábavní pyrotechniky na území našeho města. Zastupitelé
se k tomuto nevyjádřili.
Pan starosta se ještě vrátil k požadavku z minulého veřejného zasedání ZM na zřízení
veřejných záchodků na autobusovém nádraží. Vedení města neuvažuje v současné době o
zřízení záchodků na novém autobusovém nádraží.
Pan starosta informoval přítomné, že po včerejším větru je popadáno několik plotových polí
na koupališti. Zatím bude provizorně zabezpečeno a poté se budeme zabývat komplexním
řešením celé situace.
Pan starosta na minulém veřejném zasedání představil možnost zkusit prodávat stavební
parcely v lokalitě Českých bratří prostřednictvím realitní kanceláře. Návrh na cenu za m² je
450,- Kč. Projednávání tohoto bodu zařadíme do programu příštího veřejného zasedání.

6.11. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Ing. Etrych: Kdy se začalo uvažovat o zrušení praktické školy? Jaké to bude mít dopady na
přechody žáků jinam?
Pan starosta: Důvody, které nás k tomu vedly, jsem přednesl při projednávání tohoto bodu.
Kapacita ve speciální škole v Soudné v Jičíně je volná. V letošním roce bude rovněž velký
počet žáků odcházet – vycházející žáci; jedná se o cca 1 třídu.
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Pan místostarosta: Pokud mohu říct za sebe, já uvažuji o zrušení praktické školy již 3 roky,
ale teprve nyní je k tomu ta správná konstalace všech okolností.
6.12. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 1. dubna 2015
Z6/01/04/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Bc.
David Holman a p. David Horák
Z6/02/04/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu pana Jindřicha Řezníčka a
Mgr. Milana Valnohu.
Z6/03/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Jednací řád
kontrolního výboru“ do dnešního navrženého programu.
Z6/04/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Dodatek č. 5 ke
zřizovací listině ZŠ a MŠ Libáň“ do dnešního navrženého programu.
Z6/05/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 6. veřejného zasedání ZM včetně
doplněných schválených bodů.
Z6/06/04/15 Zastupitelstvo města Libáň vydává dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, kterým ruší základní školu
praktickou s účinností od 1.9.2015 a ukládá panu starostovi zajistit všechny kroky nutné
k realizaci tohoto usnesení. Výše uvedené platí i pro žáky s LMP. Zastupitelstvo města Libáň
zároveň vydává úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské škola Libáň, okres Jičín s účinností od 1.9.2015.
Z6/07/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z6/08/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Libáň, okres Jičín za rok 2014 s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk
ve výši 1 167 749,35 Kč.
Zisk za rok 2014 ve výši 362 051,64 Kč bude přeúčtován do rezervního fondu a 805 697,71
Kč bude použito na vyrovnání ztráty z minulých let.
Z6/09/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace TS
města Libáň za rok 2014 s výsledkem hospodaření běžného účetního období - ztráta ve výši
48 957,72 Kč.
Celková ztráta za rok 2014 ve výši 48 957,72 Kč bude přeúčtována z účtu 431 Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních
období.
Z6/10/04/15 Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád kontrolního výboru, který je nedílnou
součástí zápisu z dnešního jednání.
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Z6/11/04/15 Zastupitelstvo města Libáň požaduje zahrnout do výběrového řízení na 10 ks PC
i požadavek na dodávku a montáž monitorů a schválit dodavatele kompletního zařízení na
příštím zasedání ZM.
Z6/12/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr propachtovat pozemky parc.č. 278,
279, 280, 281 vše v k.ú. Hasina a pozemky parc.č. 201/2, 202/1, 202/2, 238/2 a st. č. 41 vše
v k.ú. Křešice u Psinic o celkové výměře 20 482 m² k pastvě hospodářských zvířat-skotu.
Z6/13/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého
investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 11 400 000,-- Kč (slovy:
jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) na předfinancování investičních akcí se splatností
do 30.6.2016 včetně. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou
zajištěny pouze budoucími dotačními příjmy.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu Jaromíra Přibyla, nar. ………………. sjednáním
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
Z6/14/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy č. 14208853 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt:
„Libáň, lékařský dům – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ se
Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a pověřuje
starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. …………… k podpisu této smlouvy.
6.13. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 6. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Jednací řád kontrolního výboru
5) Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 roku 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 3.4.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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