ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. září 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: Ing. Michal Zahradníček

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 5 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 23.9.2015 pod č.j. 60/15.
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, Mgr. Milan Valnoha, David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, David Horák.
Výsledek hlasování: Pro
8
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 pana Jindřicha Řezníčka a Bc. Davida
Holmana.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.

-1-

Schválení programu
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. CENOVÉ NABÍDKY NA OPRAVU POŽÁRNÍHO VOZIDLA LIAZ
CAS 25
4. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
5. NÁKUP POZEMKŮ
6. OPRAVA PLOTU OKOLO KOSTELA V LIBÁNI
7. ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ
8. „LIBÁŇ – OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA OTOPNÉHO ZDROJE“
9. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO LIBÁŇ
10. PŘIPOMÍNKY K AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNĚ
11. OSTATNÍ INFORMACE
12. DISKUSE
13. USNESENÍ
14. 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 12. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.1. Kontrola plnění usnesení z 11. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
12.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2015, které schválil dne
8.9.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši 77 200,- Kč - pro
zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předložil rozpočtové opatření č. 14/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 10 290 000.,- Kč.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
8
8
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
12.3. Cenové nabídky na opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o cenové nabídky na opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25, které podaly firmy:
a) Požární technika KOMET, s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky – 248 348,- Kč
včetně DPH
b) Milan Čapek-Výroba a servis hasičské techniky, Sídliště Pražská 2898, 580 01
Havlíčkův Brod – 181 560,- Kč včetně DPH
Oprava by byla provedena do konce roku 2015 a platba rozdělena na 2 faktury, jedna v roce
2015 a druhá až v roce 2016.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25 firmou
pana Milana Čapka-Výroba a servis hasičské techniky, Sídliště Pražská 2898, 580 01
Havlíčkův Brod za celkovou cenu 181 560,- Kč včetně DPH s tím, že fakturace bude
rozdělena na dvě části. První se splatností v 11/2015 a druhou v 01/2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.4. Prodej obecního pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o prodej obecního pozemku parc.č. 1326/46 v katastrálním území Libáň o výměře
996 m², který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 1326/25 a to geometrickým plánem č. 637600/2008 – zájemci jsou ……………………………………... Jedná se o pozemek ke stavbě
rodinného domu v lokalitě Českých bratří (záměr prodeje byl zveřejněn dne 19.5.2015 pod
č.j. 37/15) – cena za m² je schválena ve výši 450,- Kč (7. VZ-29.4.2015), přičemž provize pro
zprostředkovatele-realitní kancelář je ve výši 20 000,- Kč + DPH.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/46 o výměře
996 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 1326/25 a
to geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² ………………………….
s tím, že poplatek při podání návrhu na vklad do katastru hradí zprostředkovatel, který
rovněž obdrží provizi ve výši 24 200,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
města ke sjednání příslušné dokumentace a podpisu kupní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.5. Nákup pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o nákup pozemků pod částí budovy základní školy a školní jídelny od jednotlivých
vlastníků (požadavek SFŽP). Po několika jednáních s vlastníky pozemků bylo domluveno
následující:
a)
parc.č.st. 67/2 o výměře 290 m² - Jednota Nová Paka – 116 000,- Kč
b) parc.č.st. 67/8 o výměře 150 m² - Pavel Vobiš, Úvaly – 70 050,- Kč
c)
parc.č.st. 67/12 o výměře 525 m² - Římskokatolická farnost Libáň – 158 802,Kč
vše v katastrálním území Libáň.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/2 o výměře 290 m²
v katastrálním území Libáň od Jednoty spotřební družstvo Nová Paka, Kotíkova č.p.
1817, PSČ: 509 01 Nová Paka, IČ 00032140 za celkovou cenu 116 000,- Kč s tím, že
poplatek při podání návrhu na vklad do katastru hradí kupující a daň hradí prodávající.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/8 o výměře 150 m²
v katastrálním území Libáň od ………………………………….. za celkovou cenu 70
050,- Kč s tím, že poplatek při podání návrhu na vklad do katastru a daň hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/12 o výměře 525 m²
v katastrálním území Libáň od Římskokatolické farnosti – Děkanství Libáň,
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T.G.Masaryka 1, 507 23 Libáň, IČ 47478136 za celkovou cenu 158 802,- Kč s tím, že
poplatek při podání návrhu na vklad do katastru a daň hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.6. Oprava plotu okolo kostela v Libáni
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta podal informaci o opravě plotu okolo kostela sv. Ducha v Libáni, kterou
provádějí Technické služby města Libáň pro Římskokatolickou farnost – Děkanství Libáň –
přerovnání kamenů, dodání plotových polí, vyzdění sloupků atd.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych: Rozumím tomu dobře, že je to běžná obchodní transakce mezi TS města Libáň a
Římskokatolickou farností?
Pan místostarosta: Ano, je to přesně tak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s provedením opravy části zdi kolem kostela sv.
Ducha v Libáni prostřednictvím Technických služeb města Libáň na základě dohody
mezi městem Libáň a Římskokatolickou farností – děkanství Libáň a stavebním
odborem – Biskupství Litoměřické. Finanční plnění ze strany objednatele bude
prováděno na základě oběma stranami odsouhlaseného rozpočtu stavebních prací, který
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.7. Záměr pronájmu obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru, zda pronajmout část obecních pozemků parc.č. 219/1 a parc.č.
1486/1 v katastrálním území Libáň pro umístění mobilního domu o rozměrech 8,5 m x 3,7 m
– viz. přiložený obrázek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronajmout část obecních pozemků parc.č.
219/1 a parc.č. 1486/1 v katastrálním území Libáň pro umístění mobilního domu o
rozměrech 8,5 m x 3,7 m dle přiloženého nákresu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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12.8. „Libáň – obecní úřad – úprava otopného zdroje“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta představil možnost dalšího snížení energetické náročnosti u obecní
nemovitosti a to budovy úřadu úpravou otopného zdroje. Pro získání dotace ze SFŽP na tuto
akci je nutné předem připravit dokumentaci pro stavební řízení, žádost o dotaci a další
činnosti pro úspěšné získání dotace. Nabídku na tyto činnosti nám podaly firmy INGkomplet,
s.r.o. (inženýrské činnosti, organizace výběrového řízení a výkon stavebně-technického
dozoru investora - platba až pokud získáme dotaci), Project A plus, s.r.o. (projekční činnosti –
49 845,- Kč + DPH), Ing. David Plíštil Ph.D., MBA (zpracování žádosti o dotaci – platba až
pokud získáme dotaci)
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádostí o dotaci na akci: “Libáň – obecní
úřad – úprava otopného zdroje“ prostřednictvím Ing. Davida Plíštila Ph.D., MBA, IČ
66992354 a firem INGkomplet, s.r.o., IČ 24231410 a Project A plus, s.r.o., IČ 28828089
a pověřuje starostu města ke sjednání podmínek a k podpisu příslušné dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.9. Sociálně aktivizační služba pro Libáň
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o podporu rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě
nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tato
služba by měla být zřízena v Kopidlně pro občany Kopidlna a Libáně Oblastní charitou Jičín,
která v Libáni již provozuje pečovatelskou službu. Odhadovaná částka na provoz této služby
je cca 200 000,- Kč. Tato služba by sídlila v Kopidlně a v Libáni by poskytovala svoje služby
pouze terénně.
K tomuto tématu se rozvinula mezi zastupiteli rozsáhlá diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zřízení sociálně aktivizační služby pro občany
města Libáň za finanční podpory města Libáň do maximální výše 100 000,- Kč za
kalendářní rok. Zastupitelstvo města Libáň požaduje předložení výsledků činnosti
sociálně aktivizační služby vždy 1x za rok.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.10. Připomínky k autobusové čekárně
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta

-6-

Pan starosta přečetl celý dopis - připomínky občanů k výstavbě autobusové zastávky v Libáni
zastupitelům.
Pan místostarosta konstatoval, že veškerý mobiliář v prostoru autobusové zastávky je
certifikován a že jsme chtěli zachovat stejný mobiliář, který máme po celém městě. Je pravda,
že zastřešená zastávka je otevřená na západní stranu odkud nejvíce fouká vítr. Dle pravidel
dotačního titulu, ze kterého jsme dotaci na tuto akci čerpali, je udržitelnost projektu 5 let a po
tuto dobu nelze do projektu jakkoli stavebně zasahovat. Rádi bychom na dopis v tomto duchu
odpověděli, ale není komu, jsou zde pouze podpisy bez adres podepsaných.
Nikdo z přítomných zastupitelů k této věci nic neuvedl.
12.11. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
Pan starosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce: „Libáň –
kanalizace Lindnerova ul.“ (od č.p. 368 k č.p. 28). Dotaci poskytne Královéhradecký kraj ve
výši 400 000,- Kč, doba realizace akce jedle smlouvy v termínu od 1.6.2015 do 31.12.2016.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí dotace na akci: „Libáň – kanalizace
Lindnerova ul.“ ve výši 400 000,- Kč od Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu
města k podpisu smlouvy o dotaci.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta informoval o tom, že objekty TS a sběrného dvora v bývalých Škrobárnách
město nabídlo Severočeským komunálním službám, Jablonec nad Nisou. Jejich vedení se na
objekty bylo podívat a líbily se jim, dají nám vědět, jak se rozhodli.
Pan místostarosta shrnul realizaci všech stavebních akcí, které proběhly v tomto roce a jsou
již ukončeny. Náklady byly:
zdravotní středisko – 2 943 000,- Kč
kulturní dům – 5 238 000,- Kč
základní škola – 12 173 000,- Kč
Dále pan místostarosta informoval o postupu prací na opravě hráze rybníka ve Zlivi a
hřbitovní zdi ve Zlivi.
12.12. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
P. Horák: proč zde nebyly atrakce na posvícení?
P. starosta: Janečkovi, kteří k nám jezdí léta, nám ve středu 23.9. sdělili, že letos na posvícení
nemohou bohužel přijet. Termíny poutě i posvícení znají vždy 1 rok předem.
Pí Pažoutová: Také se mne lidé ptali, proč nemáme na náměstí atrakce.
P. Verner: Proč není dosud odstraněn ukazatel rychlosti u benzinové čerpací stanice směrem
na Dětenice, když tak dlouho už nefunguje?
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Pan místostarosta: Již jsme urgovali u pana Urbana jeho odstranění, budeme se snažit toto
urychlit.
12.13. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. září 2015
Z12/01/09/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha, David Horák.
Z12/02/09/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a
Bc. Davida Holmana.
Z12/03/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 12. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z12/04/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z12/05/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje opravu požárního vozidla LIAZ CAS 25
firmou pana Milana Čapka-Výroba a servis hasičské techniky, Sídliště Pražská 2898, 580 01
Havlíčkův Brod za celkovou cenu 181 560,- Kč včetně DPH s tím, že fakturace bude
rozdělena na dvě části. První se splatností v 11/2015 a druhou v 01/2016.
Z12/06/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/46
o výměře 996 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemku parc.č.
1326/25 a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m²
…………………………………….. s tím, že poplatek při podání návrhu na vklad do katastru
hradí zprostředkovatel, který rovněž obdrží provizi ve výši 24 200,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu města ke sjednání příslušné dokumentace a podpisu kupní
smlouvy.
Z12/07/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/2 o výměře
290 m² v katastrálním území Libáň od Jednoty spotřební družstvo Nová Paka, Kotíkova č.p.
1817, PSČ: 509 01 Nová Paka, IČ 00032140 za celkovou cenu 116 000,- Kč s tím, že
poplatek při podání návrhu na vklad do katastru hradí kupující a daň hradí prodávající.
Z12/08/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/8 o výměře
150 m² v katastrálním území Libáň od ………………………………. za celkovou cenu 70
050,- Kč s tím, že poplatek při podání návrhu na vklad do katastru a daň hradí kupující.
Z12/09/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup pozemku parc.č.st. 67/12 o výměře
525 m² v katastrálním území Libáň od Římskokatolické farnosti – Děkanství Libáň,
T.G.Masaryka 1, 507 23 Libáň, IČ 47478136 za celkovou cenu 158 802,- Kč s tím, že
poplatek při podání návrhu na vklad do katastru a daň hradí kupující.
Z12/10/09/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s provedením opravy části zdi kolem
kostela sv. Ducha v Libáni prostřednictvím Technických služeb města Libáň na základě
dohody mezi městem Libáň a Římskokatolickou farností – děkanství Libáň a stavebním
odborem – Biskupství Litoměřické. Finanční plnění ze strany objednatele bude prováděno na
základě oběma stranami odsouhlaseného rozpočtu stavebních prací, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
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Z12/11/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronajmout část obecních pozemků
parc.č. 219/1 a parc.č. 1486/1 v katastrálním území Libáň pro umístění mobilního domu o
rozměrech 8,5 m x 3,7 m dle přiloženého nákresu.
Z12/12/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádostí o dotaci na akci: “Libáň –
obecní úřad – úprava otopného zdroje“ prostřednictvím Ing. Davida Plíštila Ph.D., MBA, IČ
66992354 a firem INGkomplet, s.r.o., IČ 24231410 a Project A plus, s.r.o., IČ 28828089 a
pověřuje starostu města ke sjednání podmínek a k podpisu příslušné dokumentace.
Z12/13/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zřízení sociálně aktivizační služby pro
občany města Libáň za finanční podpory města Libáň do maximální výše 100 000,-Kč za
kalendářní rok. Zastupitelstvo města Libáň požaduje předložení výsledků činnosti sociálně
aktivizační služby vždy 1x za rok.
Z12/14/09/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí dotace na akci: „Libáň – kanalizace
Lindnerova ul.“ ve výši 400 000,- Kč od Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města
k podpisu smlouvy o dotaci.
12.14. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost a upozornil na termín
příštího veřejného zasedání – pondělí 26.10.2015 od 18.00 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 12. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14 roku 2015
5) Záměr pronájmu části obecních pozemků – situace
6) Rozpočet stavebních prací na opravu zdi kolem kostela v Libáni
Zápis byl vyhotoven dne: 1.10.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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