ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. července 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: David Horák, Ing. Michal Zahradníček

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 22.7.2015 pod č.j. 49/15.
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, Ing. Milan Etrych Ph.D., Mgr. Milan
Valnoha
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing. Milan Etrych
Ph.D., Mgr. Milan Valnoha.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Bc. David Holman.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřicha Řezníčka a Bc. Davida
Holmana.
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 místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP – OBJEKTY ZŠ
5. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBÁŇ
6. OSTATNÍ INFORMACE
7. DISKUSE
8. USNESENÍ
9. ZÁVĚR
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Pošepný navrhuje vložení bodu č. 6 zpráva kulturního výboru.
Pan místostarosta přečetl celý program i s doplněným bodem č. 6:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP – OBJEKTY ZŠ
5. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBÁŇ
6. ZPRÁVA KULTURNÍHO VÝBORU
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 10. veřejného zasedání ZM dle návrhu po
doplnění bodu č. 6.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.1. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání ZM
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- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
10.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Starosta města seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2015, které schválil dne
30.6.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši 23 078,- Kč,- pro
zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 10/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 168 616,- Kč.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.3. Bezúplatný převod pozemků od Královéhradeckého kraje
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o možnost bezúplatného převodu pozemků od Královéhradeckého kraje v ulici
Českých bratří v Libáni - parc.č. 1573/17 o výměře 659 m² a parc.č. 1573/18 o výměře 396
m², které vznikly z parcely č. 1573/3 o výměře 12 287 m² - oddělené pozemky jsou pozemky
pod stavbou chodníků a odstavného stání pro vozidla.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bezúplatný převod pozemků mezi
Královéhradeckým krajem a městem Libáň takto:
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 760 do vlastnictví města Libáň (obdarovaný):
dle geometrického plánu č. 798-323/2015 ze dne 9.6.2015 v k.ú. a obci Libáň
 p.p.č. 1573/17 o výměře 659 m², ostatní plocha – silnice,
 p.p.č. 1573/18 o výměře 396 m², ostatní plocha – silnice,
vznikly z pozemkové parcely č. 1573/3 o výměře 12 287 m² (ostatní plocha – silnice)
Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecky kraj, Katastrální
pracoviště Jičín.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje níže uvedené znění:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.
Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
Výsledek hlasování:
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Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Ing. Etrych: „Chci se zeptat, co se myslí tím zcizit.“
Pan starosta: „Nesmíme po dobu 10 let pozemek prodat další osobě.“
10.4. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – objekty ZŠ
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta seznámil přítomné se Smlouvou č. 14208803 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben,
jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“- dotace
ve výši 478 700,25 Kč, tj. 5% celkových způsobilých výdajů, které činí 9 574 005,00 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. 14208803 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt: „Libáň,
objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – 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.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.5. Zadání územního plánu Libáň
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o další krok v pořízení zcela nového územního plánu Libáň. Přílohou tohoto zápisu
je dokument „Zadání územního plánu ke schválení“, kde je zeleně podsvícen text, který je
doplněn. Dále byl zastupitelům předložen dokument – vyhodnocení stanovisek a připomínek
dotčených orgánů a požadavky organizací.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Zadání územního plánu Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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10.6.aZpráva kulturního výboru
- přednesl p. David Pošepný – předseda kulturního výboru
Seznámil přítomné s kulturními akcemi, které proběhly na území města Libáň v 1. pololetí
roku 2015.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěry zprávy z jednání kulturního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.7. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
- informace o průběhu jednání s vedením TJ Sokol Libáň o možnosti vybudování zázemí
(mobilní buňky) pro fotbalisty v prostoru fotbalového hřiště možnosti zabezpečení celého
areálu proti vandalům
- informace o požáru střechy jídelny v ZŠ – poděkování patří SDH Libáň
- informace o zahájeném řízení MF ČR ve věci zrušení rozhodnutí o povolení videoterminálů
na území města Libáň (5 ks terminálů v hostinci U Koruny)
- informace o průběhu stavebních akcí: KD, ZŠ, ZS
- informace o propadlé komunikaci ve Zlivi podél rybníka – v září proběhne realizacezpevnění hráze rybníka, na tuto akci bylo přesunuto 100 000,- Kč z akce dokončení hřbitovní
zdi ve Zlivi
- informace z VOS, a.s., Jičín ohledně suchého léta – v Libáni je v současné době vody
dostatek
- informace o jednáních týkajících se prodloužení kanalizačního řadu z ulice Tyršova do
areálu bývalých Škrobáren-ne všichni majitelé se chtějí napojit a financovat tento řad – je to
problematické

10.8. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Pan Pošepný: Výsledek požáru je jaký – nedbalost nebo úmysl.
Pan starosta: Je vyhodnoceno 5 možných příčin.
Ing. Etrych: Konstatoval a připomněl informaci z dokumentu Zadání územního plánu týkající
se vody v území – náhon ve Psinicích.
Pan starosta: V příštím týdnu mám jednání s ředitelem ÚZSVM, přijede se podívat na stav
náhonu ve Psinicích a věřím tomu, že se k tomu postaví čelem.
Rozvinula se diskuse o náhonu ve Psinicích.
P. Klíma: Co se bude dělat s tou naší cestou?
Pan starosta: Zatím se nám ozvalo několik spoluvlastníků pozemku, kteří souhlasí s převodem
jejich podílu na město Libáň.
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10.9. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. července 2015
Z10/01/07/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing.
Milan Etrych, Mgr. Milan Valnoha
Z10/02/07/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a
pana Bc. Davida Holmana.
Z10/03/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 10. veřejného zasedání ZM dle
návrhu po doplnění bodu č. 6.
Z10/04/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z10/05/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bezúplatný převod pozemků mezi
Královéhradeckým krajem a městem Libáň takto:
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 760 do vlastnictví města Libáň (obdarovaný): dle
geometrického plánu č. 798-323/2015 ze dne 9.6.2015 v k.ú. a obci Libáň

p.p.č. 1573/17 o výměře 659 m², ostatní plocha – silnice,

p.p.č. 1573/18 o výměře 396 m², ostatní plocha – silnice,
vznikly z pozemkové parcely č. 1573/3 o výměře 12 287 m² (ostatní plocha – silnice)
Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecky kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje níže uvedené znění:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
Z10/06/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy č. 14208803 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt:
„Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – 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.
Z10/07/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Zadání územního plánu Libáň.
Z10/08/07/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěry zprávy z jednání kulturního
výboru.
10.10. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
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3) Zveřejněná informace o konání 10. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10 roku 2015
5) Zadání územního plánu Libáň
Zápis byl vyhotoven dne: 30.7.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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