ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. 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:

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

Omluveni:

2 – David Pošepný, Ing. Milan Etrych, Ph.D.

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 7 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 22.4.2015 pod č.j. 32/15.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 7 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 Jindřich Řezníček
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a Jindřich Řezníček.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Michal Zahradníček a Bc. David Holman
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Michala Zahradníčka 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 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. URČENÍ FUNKCE MÍSTOSTAROSTY
4. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
5. PACHTOVNÍ SMLOUVA
6. CENA STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ ČESKÝCH
BRATŘÍ
7. CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
8. VÍCEPRÁCE NA KULTURNÍM DOMĚ
9. OPLOCENÍ KOUPALIŠTĚ
10. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP
11. PODPORA K VYDÁNÍ KNIHY
12. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE: „OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE V LIBÁNI-POD VINICÍ“
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 7. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.1. Kontrola plnění usnesení z 6. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
7.2. Rozpočtová opatření
- přednesl Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
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Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2015, které
schválil starosta města dne 10.4.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2 000,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 4/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 8 843 270,- 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. 4/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
7
7
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
7.3. Určení funkce místostarosty
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Pan starosta navrhl, aby funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup, byla od
1.5.2015 uvolněná a to z důvodu velkého množství realizovaných stavebních akcí v tomto
roce (kulturní dům, zdravotní středisko, základní škola), dále spolupráce s projektanty při
přípravě projektů na kanalizace v okolních obcích a dalších stavebních prací. Dle schváleného
Organizačního řádu má místostarosta v kompetenci právě tyto činnosti.
Navrhovaný stav bude platit pouze po dobu, kdy město bude vyvíjet intenzivní činnost v
oblasti výstavby, oprav vlastních nemovitostí a dalších pro město zásadních investic. Ve
chvíli, kdy bude rozhodnuto o útlumu investiční činnosti, může opět ZM určit, že funkce
místostarosty bude neuvolněná.
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 § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup bude dlouhodobě uvolněná a to
od 1.5.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.4. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Neuvolněným členům zastupitelstva města je za výkon funkce poskytována měsíční odměna,
kterou si zastupitele stanovili na 2. veřejném zasedání dne 26.11.2014 v souladu s Nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva.
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Dne 16. března 2015 vydala vláda nařízení č. 52/2015, kterým se mění Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva – navýšení odměn o 3,5,%.
Návrh na vyplácení měsíčních odměn v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce
včetně příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci a to takto:
a)
Zastupitel
559,- Kč
b)
Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c)
Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d)
Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
Návrh termínu na vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům je od 1.5.2015.
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 a to takto:
a) Zastupitel
559,- Kč
b) Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c) Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d) Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
Tyto měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města budou vypláceny od
1.5.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.5. Pachtovní smlouva
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Na minulém veřejném zasedání bylo rozhodnuto o záměru 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 (celková výměra 20 482 m²) k pastvě hospodářských zvířat – skotu.
Je připravena pachtovní smlouva s firmou MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA, s.r.o., pana
Jiřího Petersika, který projevil zájem o propachtování těchto pozemků. Pan Petersik nabídl
cenu 500,-Kč/ha.
Jedná se o pozemky na začátku lesa Kroužek (vpravo od bývalé hráze rybníka) podél
turistické cesty na Bučický rybník.
Je nutné rozhodnou o ceně za ha.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Zahradníček: Nemám představu, zda cena 500,- Kč za ha a rok je adekvátní.
Pan místostarosta: Běžná cena za pacht pastvin a luk se pohybuje od 300,- Kč/ha/rok.
Pan Horák: Pan Petersik je dobrý hospodář, souhlasím.
Mgr. Valnoha: Také souhlasím.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na propachtování
pozemků 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 firmě MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA, s.r.o.,
Sobědruhy 459, 415 10 Teplice zastoupená Jiřím Petersikem. Pachtovní smlouva bude
uzavřena s účinností od 1. října 2015, pachtovné ve výši 500,- Kč/pachtovní rok/každý i
započatý ha.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.6. Cena stavebních pozemků v lokalitě Českých bratří
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Na minulých jednáních ZM byla projednávána možnost stanovit cenu stavebních pozemků
v lokalitě Českých bratří z důvodu prodeje těchto pozemků prostřednictvím realitní
společnosti. Na minulém jednání byla navržena cena 450,- Kč/m².
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Valnoha: Jaká je provize realitní kanceláře?
Pan starosta: Provize je ve výši 20 000,- Kč za jednu prodanou parcelu.
Pan místostarosta vysvětlil ekonomiku celého procesu (bude nutné dobudovat ještě plyn a
kanalizaci)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje cenu stavebních pozemků v lokalitě Českých bratří ve
výši 450,- Kč/m². Zastupitelstvo města Libáň pověřuje p. starostu k uzavření smlouvy o
spolupráci s firmou DUMREALIT, zastoupenou Stanislavou Scherfovou se sídlem
Chocnějovice 21.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.7. Cenové nabídky na dodání výpočetní techniky
- přednesl p. Přibyl Jaromír – starosta
Byly předloženy nové cenové nabídky na dodání výpočetní techniky pro potřeby úřadu od
jednotlivých firem – jedná se o 10 ks PC včetně monitorů, klávesnic a myší. Osloveny byly
tyto firmy: Gradace, s.r.o., Jičín, KaK Computers, s.r.o., Mladá Boleslav, AComp MB, s.r.o.,
Mladá Boleslav, PP Computers, s.r.o., Mladá Boleslav, COMTEX, Libáň, RELIA, s.r.o.,
Poděbrady.
Cenová nabídka na 1 ks PC s příslušenstvím s procesorem Intel Core i3:
1. Gradace, s.r.o., Jičín – 13 580,- Kč+ DPH
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2. KaK Computers, s.r.o., Mladá Boleslav – 13 464,- Kč + DPH
3. AComp MB, s.r.o., Mladá Boleslav – 14 415,- Kč + DPH
4. PP Computers, s.r.o., Mladá Boleslav – nabídku nepodala
5. COMTEX, Libáň – 13 384,- Kč + DPH
6. RELIA, s.r.o., Poděbrady – 13 995,- Kč + DPH
Cenová nabídka na 1 ks PC s příslušenstvím s procesorem AMD:
1. Gradace, s.r.o., Jičín – 13 950,- Kč+ DPH
2. KaK Computers, s.r.o., Mladá Boleslav – nabídku nepodala
3. AComp MB, s.r.o., Mladá Boleslav – 14 095,- Kč + DPH
4. PP Computers, s.r.o., Mladá Boleslav – 12 980,- Kč + DPH
5. COMTEX, Libáň – 12 684,- Kč + DPH
6. RELIA, s.r.o., Poděbrady – nabídku nepodala
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma COMTEX, Libáň.
Pan starosta preferuje nabídku s procesorem Intel Core i3.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Holman: Také preferuji procesor Intel Core i3, je výkonnější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy na dodání výpočetní techniky (10
ks PC s procesorem Intel Core i3 včetně monitorů, klávesnic a myší) pro potřeby úřadu
s firmou COMTEX za celkovou cenu 133 840,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
1 – Bc. Holman
Usnesení bylo přijato.
7.8. Vícepráce na kulturním domě
- přednesl p. Soukup Petr – místostarosta
S nutnými dalšími stavebními pracemi na budově kulturního domu seznámil přítomné
místostarosta Petr Soukup. Jedná se o úpravu před vchodem-zpevnění plochy, oprava
podlahy, malování, výměna dešťových svodů, podbití palubkami za celkovou cenu 273 541,Kč včetně DPH.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Proč jsou dveře na kulturním domě každé jiné?
Pan místostarosta: Veškeré dveře jsou dle projektu, některé jsou plastové a některé hliníkové.
Pan Horák: Zdá se mi, že dveře mají jinou barvu než okna.
Mgr. Valnoha: Máme tuto částku v rozpočtu?
Pan místostarosta: Ve schváleném rozpočtu máme cca 10% rezervy z celkové výše projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje další stavební práce na kulturním domě požadované
investorem spočívající v opravě podlah, úpravě před vchodem-zpevnění plochy,
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malování, výměně dešťových svodů, podbití palubkami za cenu ve výši 273 541,- Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.9. Oplocení koupaliště
- přednesl p. Soukup Petr - místostarosta
Jedná se o havarijní stav plotu podél koupaliště, který při nedávném větru v několika místech
popadal; je nutné nechat zhotovit nový plot.
Pan místostarosta představil nabídku firmy Židovická, s.r.o., Židovice za cenu 257 829,- Kč +
DPH. Součástí nabídky je odstranění stávajícího plotu a sloupků, nové sloupky, pletivo 2
metry vysoké, podezdívka, vrata a branka.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Horák: Mně by se líbil plot dřevěný.
Mgr. Valnoha: Já bych tam raději viděl také dřevěný plot.
Bc. Holman: V cenové nabídce mi chybí druhá branka-vstup ke kiosku.
Pan místostarosta: Můžeme nechat udělat další konkureční nabídku a také další nabídku plotu
ve stejném provedení jako je nyní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň požaduje předložit kontrolní konkurenční nabídku na
zhotovení nového plotu okolo areálu koupaliště. Současně požaduje předložit nabídku,
která bude řešit plot ve stejném provedení, jako je tomu nyní.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.10. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
Pan starosta seznámil zastupitele se Smlouvou č. 14210153 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň, kulturní dům – zlepšení
tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“- dotace ve výši 141 627,- Kč, tj. 5%
celkových způsobilých výdajů, které činí 2 832 540,- Kč.
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. 14210153 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň,
kulturní dům – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“ se
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Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a pověřuje
starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. 15.5.1976 k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.11. Podpora k vydání knihy
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
Jedná se o nabídku podpořit vydání knihy nákupem dětské knihy „O popletené víle
Komolíně“ spisovatelky …………….. za cenu 290,- Kč, příp. 220,- Kč; v minulosti město
Libáň nákupem jejich knih podpořilo její tvorbu – knihy byly použity na akci spojené se
základní školou.
Pan starosta navrhuje koupit 100 ks knih za cenu 220,- Kč/ks.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup knihy „O popletené víle Komolíně“
spisovatelky …………………… v počtu 100 ks za cenu 220,-Kč /kus.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.12. Schválení zhotovitele akce: „ Oprava místní komunikace v Libáni –Pod Vinicí“
- přednesl p. Soukup Petr - místostarosta
Jedná se o výběr zhotovitele opravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí v Libáni.
Dne 30.3.2015 byly vyzvány tři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 15.4.2015 včetně.
Nabídky podaly tyto firmy:
a)
REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737 za cenu 448 525,- Kč + DPH
b)
Stavo&Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25918681
za cenu 514 794,- Kč + DPH
c)
TANNACO, a.s., dopravní a průmyslové stavby, Choťánky 38, 290 01 Poděbrady,
IČO: 61677272 za cenu 475 835,- Kč + DPH
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek
2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737 - 448 525,- Kč + DPH
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Zahradníček: Budeme na to mít finance?
Pan místostarosta: Já doufám, že v září to bude reálné.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu a to firmu
REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737
jako dodavatele stavební akce: „Oprava místní komunikace v Libáni–Pod Vinicí“ za
nabídkovou cenu ve výši 448 525,-Kč. bez DPH. Termín realizace bude závislý na volných
finančních prostředcích města.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.13. Ostatní informace
- přednese p. Přibyl Jaromír a Soukup Petr
- informace z VOS, a.s., Jičín – připravují se smlouvy o smlouvách budoucích na provozování
a následný odkup kanalizace v obcích Psinice a Křešice
- informace k provozu zahrady u mateřské školy
- nabídka odkupu rodinného domu č.p. 304 včetně pozemků parc.č. 895/4 (1125 m²), 895/5
(89 m²) a p.st.č. 303 (315 m²) od paní ………………….. za 650 000,- Kč – zastupitele
požadují sjednat prohlídku domu
- pan starosta poděkoval těm, kteří se zúčastnili brigády – úklid Libáňských Hor
7.14. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Mgr. Valnoha: V jakém režimu bude letos fungovat koupaliště?
Pan starosta: Čerpadlo bude buď repasováno nebo koupeno nové. Koupaliště bude ve stejném
režimu jako loni.
Pan Řezníček: Čistit koupaliště budeme asi za 14 dní.
P. Klíma: Co budete dělat s prašnou cestou ke koupališti podél potoka.?
Pan místostarosta: Cesta má několik desítek vlastníků. Zkusíme ji trochu opravit – navézt
recyklát.
7.15. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. dubna 2015
Z7/01/04/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup,
Jindřich Řezníček a Mgr. Milan Valnoha.
Z7/02/04/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu pana Ing. Michala
Zahradníčka a Bc. Davida Holmana.
Z7/03/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 7. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
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Z7/04/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z7/05/04/15 Zastupitelstvo města Libáň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup bude dlouhodobě uvolněná
a to od 1.5.2015.
Z7/06/04/15 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 a to takto:
a)
Zastupitel
559,- Kč
b)
Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c)
Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d)
Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
Tyto měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města budou vypláceny od
1.5.2015.
Z7/07/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na
propachtování pozemků 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 firmě MONTÁŽNĚ OBCHODNÍ FIRMA, s.r.o.,
Sobědruhy 459, 415 10 Teplice zastoupená Jiřím Petersikem. Pachtovní smlouva bude
uzavřena s účinností od 1. října 2015, pachtovné ve výši 500,- Kč/pachtovní rok/každý i
započatý ha.
Z7/08/04/15 Zastupitelstvo města stanovuje cenu stavebních pozemků v lokalitě Českých
bratří ve výši 450,- Kč/m². Zastupitelstvo města Libáň pověřuje p. starostu k uzavření
smlouvy o spolupráci s firmou DUMREALIT, zastoupenou Stanislavou Scherfovou se sídlem
Chocnějovice 21.
Z7/09/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy na dodání výpočetní
techniky (10 ks PC s procesorem Intel Core i3 včetně monitorů, klávesnic a myší) pro potřeby
úřadu s firmou COMTEX za celkovou cenu 133 840,- Kč + DPH.
Z7/10/04/15 Zastupitelstvo města schvaluje další stavební práce na kulturním domě
požadované investorem spočívající v opravě podlah, úpravě před vchodem-zpevnění plochy,
malování, výměně dešťových svodů, podbití palubkami za cenu ve výši 273 541,- Kč včetně
DPH.
Z7/11/04/15 Zastupitelstvo města Libáň požaduje předložit kontrolní konkurenční nabídku na
zhotovení nového plotu okolo areálu koupaliště. Současně požaduje předložit nabídku, která
bude řešit plot ve stejném provedení, jako je tomu nyní.
Z7/12/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy č. 14210153 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt:
„Libáň, kulturní 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. 15.5.1976 k podpisu této smlouvy.
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Z7/13/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup knihy „O popletené víle Komolíně“
spisovatelky …………………….. v počtu 100 ks za cenu 220,-Kč /kus.
Z7/14/04/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu a to firmu REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník-Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737 jako dodavatele stavební akce: „Oprava místní komunikace v Libáni–Pod Vinicí“
za nabídkovou cenu ve výši 448 525,-Kč bez DPH. Termín realizace bude závislý na volných
finančních prostředcích města.
7.16. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 7. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4 roku 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 30.4.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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