ZÁPIS
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. května 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

2 – David Pošepný, Petr Soukup

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 18.00 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 20.5.2015 pod č.j. 40/15.
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: Bc. David Holman, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal
Zahradníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Bc. David Holman, Mgr.
Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: David Horák a Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Davida Horáka a Jindřicha Řezníčka.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.
Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBÁŇ
4. ŽÁDOST O OPRAVU CESTY
5. OSTATNÍ INFORMACE
6. DISKUSE
7. USNESENÍ
8. ZÁVĚR
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 8. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
8.1. Kontrola plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
8.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2015, které
schválil starosta města dne 15.5.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
83 000,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 6/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 459 345,- 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. 6/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
7
7
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Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

0
0

0
0

8.3. Organizační řád Městského úřadu Libáň
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o změny v Organizačním řádu MěÚ Libáň včetně příloh – organizační struktura,
příloha-svěřené kompetence spočívající v zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou
dvou zaměstnankyň Moniky Smetanové a Andrey Hindrákové. Návrh nového znění
organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh jsou přílohou tohoto zápisu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň včetně
příloh s účinností od 1.6.2015, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
8.4. Žádost o opravu cesty
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o žádost o opravu cesty ke koupališti podél Libáňského potoka, kterou si podal p.
Josef Klíma.
Cesta se nachází na několika obecních pozemcích parc.č. 261/1, 1611/29, 1611/5 a na
pozemku parc.č. 1613, který má 28 vlastníků (6/25 pozemku vlastní město Libáň).
Pan starosta představil možnosti opravy cesty:
a) Asfaltový povrch - cca 1 000 000,- Kč
b) Recyklát o síle 6 cm válcovaný zatepla – cca 115 000,- Kč
c) Živice – cca 340 000,- Kč
Pan starosta ještě upřesnil, že v posledním úseku směrem k fotbalovému hřišti bude
v letošním roce p. Plachý budovat přípojky vodovodu a kanalizace ke svému pozemku.
Ing. Zahradníček: myslím si, že by stačilo zatím vyspravit cestu pouze recyklátem zatepla
válcováním. Stačilo by opravit jenom část cesty od mostu k zatáčce, za zatáčkou směrem
k fotbalovému hřišti je cesta v dobrém stavu.
Bc. Holman: Navrhuji nechat vypracovat cenovou nabídku na vyspravení cesty recyklátem
zatepla válcováním.
Pan starosta: Domluvím si schůzku s panem starostou obce Staré Hrady Ing. Švorcem ohledně
podílení se na financování opravy cesty, jelikož cesta vede k rodinným domům občanů
Starých Hradů.
Bc. Holman: Bylo by také dobré požádat všechny vlastníky pozemku parc.č. 1613, zda by
byla nějaká možnost převedení jejich podílu na město Libáň, abychom mohli poté investovat
do komplexí opravy této cesty.
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8.5. Ostatní informace
- přednese p. Přibyl Jaromír
Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou Oblastní charity Jičín na vytvoření klubu pro děti
ze sociálně-slabých rodin. Ještě proběhne společné jednání s vedením MěÚ Kopidlno, Policií
ČR a OCH Jičín.
Pan starosta informoval zastupitele, že dosud na jeho žádost o prohlídku domu č.p. 304
nereagoval majitel domu; bude urgovat.
Pan starosta seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na oplocení koupaliště ve dvou
variantách – pletivo (cca 300 000,- Kč) nebo celodřevěný plot (cca 470 000,- Kč). Nejprve je
nutné se rozhodnout, v jaké variantě oplocení bude provedeno a poté zahrnout příslušnou
částku do rozpočtu roku 2016.
Ing. Zahradníček: Myslím si, že současný stav oplocení do roku 2016 vydrží.
Většina zastupitelů je pro pletivo za předpokladu, že za plotem bude vysázen živý plot.
8.6. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Pan Verner: Slíbili jste, že do konce měsíce května rozhodnete, zda si vezmete náhon do
vlastnictví města.
Pan starosta: Zatím stále řešíme, jaký druh kanalizace bude realizován v obcích. Na příštím
veřejném zasedání bychom tuto problematiku měli řešit.
Pan Verner: Současný vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se o náhon
nestará.
Pan starosta: Oslovím tento úřad ohledně jejich možností údržby náhonu.
Rozvinula se ještě dlouhá diskuse ohledně náhonu ve Psinicích.
8.7. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise Bc. David Holman
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. května 2015
Z8/01/05/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Bc. David Holman,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček
Z8/02/05/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovateli zápisu pana Davida Horáka a
Jindřicha Řezníčka.
Z8/03/05/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 8. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z8/04/05/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z8/05/05/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň
včetně příloh s účinností od 1.6.2015, který je přílohou zápisu.
8.8. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
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Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 8. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 roku 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 28.5.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Zapisovatelka:
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