ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. srpna 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:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: David Pošepný

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 4 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 17.8.2015 pod č.j. 55/15.
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, Bc. David Holman
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Bc. David Holman.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: David Horák a Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Davida Horáka a Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Klárovou Vladimíru.
Schválení programu
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. NABÍDKA PŘEVODU POZEMKŮ OD ÚZSVM
4. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
5. OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA VE ZLIVI
6. DÍLČÍ OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI VE ZLIVI
7. VÝBĚR DODAVATELE STŘEŠNÍCH OKEN A ČÁSTI STŘECHY V
OBECNÍM DOMĚ Č.P. 96 V LIBÁNI
8. ÚPRAVA ČÁSTI
OBECNÍHO POZEMKU PARC.Č. 1488/4 V
LIBÁNI
9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 13 RD V ČESKÝCH BRATŘÍ –
KALKULACE PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU 2016
10. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V AREÁLU BÝVALÝCH
ŠKROBÁREN
11. ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO ZDROJE PŘI VÝPADKU EL.
ENERGIE
12. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
13. POKLÁDKA ČÁSTI ELEKTROPŘÍPOJKY PRO ZÁKLADNÍ
ŠKOLU A ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
14. OSTATNÍ INFORMACE
15. DISKUSE
16. USNESENÍ
17. ZÁVĚR
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 14 s názvem „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 14.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

-2-

Pan místostarosta přečetl celý program i s doplněným bodem č. 14:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. NABÍDKA PŘEVODU POZEMKŮ OD ÚZSVM
4. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
5. OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA VE ZLIVI
6. DÍLČÍ OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI VE ZLIVI
7. VÝBĚR DODAVATELE STŘEŠNÍCH OKEN A ČÁSTI STŘECHY V
OBECNÍM DOMĚ Č.P. 96 V LIBÁNI
8. ÚPRAVA ČÁSTI
OBECNÍHO POZEMKU PARC.Č. 1488/4 V
LIBÁNI
9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 13 RD V ČESKÝCH BRATŘÍ –
KALKULACE PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU 2016
10. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V AREÁLU BÝVALÝCH
ŠKROBÁREN
11. ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO ZDROJE PŘI VÝPADKU EL.
ENERGIE
12. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
13. POKLÁDKA ČÁSTI ELEKTROPŘÍPOJKY PRO ZÁKLADNÍ
ŠKOLU A ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
14. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
15. OSTATNÍ INFORMACE
16. DISKUSE
17. USNESENÍ
18. 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 11. veřejného zasedání ZM dle návrhu
včetně doplněného a schváleného bodu č. 14
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.1. Kontrola plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
11.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
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Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2015, které
schválil pan starosta dne 14.8.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši 45
696,- Kč,- pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 12/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 3 440 000,- Kč.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 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.
11.3. Nabídka převodu pozemků od ÚZSVM
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o opětovnou nabídku převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových:
a) pozemky vodního toku - náhonu po celé délce ve Psinicích a na poli ke Křešicím
parcely č. 439/1 o výměře 6 720 m², č. 439/2 o výměře 481 m² a č. 439/6 o
výměře 3 705 m² v k.ú. Psinice
b) pozemky Na Sídlišti okolo bytového domu č.p. 552 a 553 – parcely č. 255/3 o výměře
854 m², č. 255/38 o výměře 293 m², č. 255/39 o výměře 77 m², č. 255/40 o
výměře 254 m², č. 257/6 o výměře 425 m², č. 257/15 o výměře 58 m² a č.
1495/5 o výměře 18 m² v k.ú. Libáň
Pan starosta dal před hlasováním k bodu a) možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Ing. Etrych: Jaký byl závěr jednán s ředitelem ÚZSVM?
P. starosta: Pan ředitel říkal, že nemají finanční prostředky na obnovu a opravu náhonu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje převod pozemků č. 439/1 o výměře 6 720 m², č.
439/2 o výměře 481 m² a č. 439/6 o výměře 3 705 m² v k.ú. Psinice od ÚZSVM.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1-Etrych
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta dal před hlasováním k bodu b) možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje převod pozemků 255/3 o výměře 854 m², č.
255/38 o výměře 293 m², č. 255/39 o výměře 77 m², č. 255/40 o výměře 254 m², č. 257/6
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o výměře 425 m², č. 257/15 o výměře 58 m² a č. 1495/5 o výměře 18 m² v k.ú. Libáň od
ÚZSVM.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
P. Horák: Mluvil jsem s majiteli domu č.p. 552 a 553 a ty také nemají zájem o tyto pozemky.
11.4. Prodej obecního pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta seznámil s žádosti ……………………………… o odkoupení obecního pozemku
parc.č. 603/2 o výměře 368 m² v k.ú. Libáň, jehož záměr prodeje (schválen na 9. VZ dne
24.6.2015) je zveřejněn na úřední desce pod č.j. 50/15 od 28.7.2015 za podmínky, že kupující
zajistí přeložení stávajících sítí ve vlastnictví firmy Magna Exteriors&Interiors (Bohemia),
s.r.o., na tomto pozemku na vlastní náklady. Žadatelka žádá o sdělení kupní ceny a rovněž o
souhlas s odstraněním stávající železné konstrukce na její náklady.
Znalecký posudek na tento pozemek je ve výši 27 420,- Kč (74,50 Kč/m²)
Je nutné stanovit cenu, za kterou bude pozemek prodán.
Pan místostarosta navrhuje prodat za cenu 150,- Kč/m², což je cena, za kterou jsme naposledy
obdobné pozemky prodávali.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Bc. Holman: Souhlasím s cenou 150,- Kč/m².
I ostatní zastupitele jsou pro výše uvedenou výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 603/2 o výměře
368 m² v katastrálním území Libáň za cenu 150,- Kč/m² ………………………… za
předpokladu, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a
převodem. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je závazek kupující, že na vlastní
náklady přeloží veškeré nadzemní i podzemní sítě firmy Magna Exteriors&Interiors
(Bohemia), s.r.o. nacházející se na pozemku. Likvidaci železné konstrukce nacházející se
na pozemku bude kupující konzultovat s jejím vlastníkem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.5. Oprava hráze rybníka ve Zlivi
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta podal informace o rozsahu prací a termínu realizace akce, které budou
v souladu s dohodami uzavřenými se SÚS KHK, a.s.
Je nutné rozhodnout o celkové výši finanční částky pro rok 2015 – navýšení z 300 000,- Kč
na 400 000,- Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
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P. Sobotka: Chtělo by to celkovou opravu v celé délce hráze rybníka udělat najednou. Klidně
to odložte na další roky, ale udělejte to najednou.
P. místostarosta: k opravě nás již léta tlačí SÚS KHK. Počítáme s tím, že v příštích letech
budeme v opravě zbývající části hráze pokračovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí, vzhledem k většímu rozsahu poškození hráze
rybníka ve Zlivi, s navýšením částky pro její opravu z 300 000,- Kč na 400 000,- Kč.
Všechna ostatní ujednání se SUS KHK, a.s, zůstávají i nadále v platnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.6. Dílčí oprava hřbitovní zdi ve Zlivi
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta podal informaci o rozsahu prací a finančním plnění v roce 2015 – snížení
objemu finančních prostředků o 100 000,- Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno na
tuto akci s částkou 400 000,- Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí se zmenšením původního rozsahu opravy a snížením
objemu finančních prostředků o 100 000,- Kč na opravu hřbitovní zdi ve Zlivi.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.7. Výběr dodavatele střešních oken a části střechy v obecním domě č.p. 96 v Libáni
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o výměnu střešní krytiny na severní straně obecního domu (penzion pro důchodce)
č.p. 96 a výměnu 8 ks střešních oken na jižní straně domu.
Nabídky podaly tyto firmy:
a) Jiří Bernat, Samšina 47, Jičín – 225 225,- Kč + DPH
b) Michal Rambousek, Šlikova Ves 3, Jičín – 231 300,- Kč + DPH
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele - firmu Jiří Bernat, Samšina 47, Jičín,
IČO: 43520367 na akci: „Výměna střešních oken a střešní krytiny severní části obecního
domu č.p. 96 Libáň“ za celkovou cenu 225 225,- Kč + DPH s termínem realizace do
15.10.2015. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města sjednáním a podpisem
příslušné dokumentace.
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Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1-Řezníček
Usnesení bylo přijato.
11.8. Úprava části obecního pozemku parc.č. 1488/4 v Libáni
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta představil technické řešení úpravy prostoru (obecní pozemek parc.č. 1488/4
v k.ú. Libáň) mezi komunikací v ulici Jičínské a odstavnou plochou za restaurací pana
Řezníčka.
Technické řešení spočívá v oddělení komunikace ve správě SUS KHK, a. s, a předmětným
pozemkem betonovým žlabem, který zajistí odvádění dešťových vod do kanalizace.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s navrženým technickým řešením úpravy prostoru na
části pozemku parc.č. 1488/4 v katastrálním území Libáň a pověřuje místostarostu města
k vyčíslení nákladů a požaduje zařazení této akce do rozpočtu pro rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.9. Inženýrské sítě pro 13 RD v Českých bratří – kalkulace pro přípravu rozpočtu
2016
- přednesl p. Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o představení kalkulace na realizaci plynu, kanalizace, chodníků a vjezdů v lokalitě
Českých bratří, kde budeme prodávat stavební parcely. Kalkulace je přílohou zápisu.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň na základě předchozích rozhodnutí požaduje zařazení
finančních prostředků na zajištění výstavby akce: „Inženýrské sítě, chodníky a vjezdy pro
13 RD v ulici Českých bratří“ do rozpočtu města pro rok 2016. Celkové náklady na tuto
stavební akci byly vyčísleny dle projektu na částku 9 271 020,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.10. Splašková kanalizace v areálu bývalých Škrobáren
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta

-7-

Vyčerpávající informace k tomuto bodu podal v e-mailu dne 10.8.2015 pan místostarosta
prostřednictvím pana starosty všem zastupitelům – e-mail je přílohou zápisu
Dále pan místostarosta přednesl svoji úvahu nabídnout obecní nemovitost a k tomu přilehlé
pozemky v objektu bývalých Škrobáren k prodeji.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Bc. Holman: Souhlasím s panem místostarostou a s nabídkou našich prostor k prodeji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s participací města Libáň na budování nové
splaškové kanalizace v objektu bývalých Škrobáren a současně pověřuje vedení města
k zahájení jednání o prodeji nemovitosti na pozemku parc.č.st. 779, pozemku parc.č. st.
779, pozemku č. 634/7 a podílu 10/100 pozemku č. 634/5 v katastrálním území Libáň
(objekt TS v bývalých Škrobárnách).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.11. Zajištění energetického zdroje při výpadku el. energie
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta představil možnost pořídit záložní zdroj pro případ výpadku el. energie na
delší dobu. Je to podnět od VOS, a.s., Jičín, kdy řešila zásobování pitnou vodou obec
Bříšťany při dlouhodobém výpadku el. energie.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Bc. Holman: Myslím, že by si záložní zdroj měla koupit VOS, a.s., Jičín pro své akcionáře.
P. starosta: Záložní zdroj může sloužit pro různé účely.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s nákupem záložního energetického zdroje pro
případ výpadku elektrické energie o výkonu minimálně 10 kW.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1-Přibyl
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.12. Zabezpečovací zařízení pro základní školu
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta představil možné rozšíření stávajícího zabezpečovacího zařízení v budově
základní školy. Jedná se o rozšíření o kamerový systém – kamera u vstupu, záznamové
zařízení včetně monitoru za cca 46 000,- Kč + DPH.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Mgr. Valnoha: Nebude problém ve sledování veřejného prostoru?
P. starosta: Bude nutné to nahlásit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Ing- Etrych: Jak dlouho se bude uchovávat záznam?
Bc. Holman: Myslím si, že cca 6-7 dní poté se bude přepisovat dalším záznamem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s rozšířením objednávky na zabezpečovací zařízení
pro základní školu o kamerový systém za cenu cca 46 000,- Kč + DPH..
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.13. Pokládka části elektropřípojky pro základní školu a zadání projektové
dokumentace
- přednesl p. Petr Soukup –místostarosta
Jedná se o řešení havarijní situace stávající elektropřípojky pro budovu základní školy;
pokládka její budoucí části do výkopu v rámci akce zateplení základní školy; zadání
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nové elektropřípojky – eliminace
havarijního stavu stávající přípojky, která vede přes soukromé pozemky až z budovy hasičské
zbrojnice.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s pokládkou elektrických kabelů do výkopu v rámci
projektu „Libáň – objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelnětechnických parametrů obvod. konstrukcí“, které se stanou součástí nové elektrické
přípojky pro budovy základní školy. Dodávku a montáž zajistí firma pana Urbana ze
Starých Hradů na základě rámcové objednávky pro rok 2015. Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje vypracováním projektové dokumentace el. přípojky včetně projednání
s dotčenými orgány pana Zdeňka Mareše, IČO: 42920213, Lužany 85. Zastupitelstvo
města Libáň požaduje zařadit realizaci přípojky do rozpočtu roku 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Libáň – objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna,
tělocvična) – zlepšení tepelně-technických parametrů obvod. konstrukcí“ ze dne 20.3.2015
s firmou MARHOLD, a.s., Pardubice, který řeší realizaci střechy jídelny ZŠ poškozené
požárem – navýšení o 669 622,- Kč + DPH a prodloužení termínu dokončení objektu SO4 –
jídelna do 14.9.2015.
Pojistnou událost bude hradit náš pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna v plné výši.
Dodatek řeší rekonstrukci střechy jiným technologickým postupem.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Libáň – objekty ZŠ
(vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelně-technických parametrů obvod.
konstrukcí“ s firmou MARHOLD, a.s., Pardubice spočívající v realizaci střechy jídelny ZŠ
poškozené požárem - navýšení o 669 622,- Kč + DPH. Na základě tohoto dodatku, bude
prodloužen termín pro dokončení objektu SO04 do 14.9.2015.

Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
11.15. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
Pan starosta informoval o účasti na veřejném zasedání obce Staré Hrady, kde se dozvěděl, že
obec Staré Hrady se nebude podílet na spolufinancování komunikace ke koupališti.
Pan místostarosta informoval o přiznané dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 450 000,Kč na kanalizaci v ulici Lindnerově v Libáni.
Dále informoval o ústní domluvě s …………….zástupce rodiny ……………..) o umístění
mobilního domu na obecním pozemku parc.č. 219/1 v Libáni a zároveň její žádost o
vybudování vodovodní přípojky k tomuto pozemku (investice ve výši 14 000,- Kč)
11.16. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Ing. Etrych: Kdo je vlastníkem železné konstrukce nad pozemkem, který prodáváme
……………..
P. místostarosta: Myslíme si, že firma Magna, ale nevíme to jistě.
Ing. Etrych: Rozšíření zabezpečovacího systému bude řešit stejná firma, která vybudovala
tento systém?
P. starosta: Ano, toto rozšíření je součástí původní celkové zakázky.
P. Sobotka: Děkuji za vybudování kanalizační přípojky v ulici Dukelské k domu Šolcových,
zachránilo nám to mnoho ryb v těchto teplých dnech.
Dále chci upozornit na havarijní stavy dvou mostků v ulici Dukelské – u Šolců a u Škaloudů.
Stačilo by položit několik betonových panelů.
Myslím si, že záložní zdroj – elektrocentrálu by mělo město koupit a uskladnit ji třeba
v hasičárně.
Dále byste měli v následujících letech odbahnit rybník ve Zlivi.
Pan starosta: S nákupem elektrocentrály také souhlasím. Nemám problém s opravou mostků
v ulici Dukelské. Souhlasím s postupnou opravou rybníka veš Zlivi.
Mgr. Hazdrová: Děkuji všem zastupitelům za projekt zateplení budovy ZŠ, který se chýlí ke
zdárnému konci. Zvu všechny na prohlídku nové školy. I nová zahrada mateřské školky
slouží dětem ke spokojenosti.
11.17. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
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konaného dne 26. srpna 2015
Z11/01/08/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha, Bc. David Holman.
Z11/02/08/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Davida Horáka a Ing.
Michala Zahradníčka.
Z11/03/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 14.
Z11/04/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 10. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněného a schváleného bodu č. 14.
Z11/05/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z11/06/08/15 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje převod pozemků č. 439/1 o výměře
6 720 m², č. 439/2 o výměře 481 m² a č. 439/6 o výměře 3 705 m² v k.ú. Psinice od ÚZSVM.
Z11/07/08/15 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje převod pozemků 255/3 o výměře 854
m², č. 255/38 o výměře 293 m², č. 255/39 o výměře 77 m², č. 255/40 o výměře 254 m², č.
257/6 o výměře 425 m², č. 257/15 o výměře 58 m² a č. 1495/5 o výměře 18 m² v k.ú. Libáň od
ÚZSVM.
Z11/08/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 603/2 o
výměře 368 m² v katastrálním území Libáň za cenu 150,- Kč/m² ………………………. za
předpokladu, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a
převodem. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je závazek kupující, že na vlastní náklady
přeloží veškeré nadzemní i podzemní sítě firmy Magna Exteriors&Interiors (Bohemia), s.r.o.
nacházející se na pozemku. Likvidaci železné konstrukce nacházející se na pozemku bude
kupující konzultovat s jejím vlastníkem.
Z11/09/08/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí, vzhledem k většímu rozsahu poškození
hráze rybníka ve Zlivi, s navýšením částky pro její opravu z 300 000,- Kč na 400 000,- Kč.
Všechna ostatní ujednání se SUS KHK, a.s, zůstávají i nadále v platnosti.
Z11/10/08/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí se zmenšením původního rozsahu opravy a
snížením objemu finančních prostředků o 100 000,- Kč na opravu hřbitovní zdi ve Zlivi.
Z11/11/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele - firmu Jiří Bernat, Samšina
47, Jičín, IČO: 43520367 na akci: „Výměna střešních oken a střešní krytiny severní části
obecního domu č.p. 96 Libáň“ za celkovou cenu 225 225,- Kč + DPH s termínem realizace
do 15.10.2015. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města sjednáním a podpisem
příslušné dokumentace.
Z11/12/08/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s navrženým technickým řešením úpravy
prostoru na části pozemku parc.č. 1488/4 v katastrálním území Libáň a pověřuje místostarostu
města k vyčíslení nákladů a požaduje zařazení této akce do rozpočtu pro rok 2016.
Z11/13/08/15 Zastupitelstvo města Libáň na základě předchozích rozhodnutí požaduje
zařazení finančních prostředků na zajištění výstavby akce: „Inženýrské sítě, chodníky a
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vjezdy pro 13 RD v ulici Českých bratří“ do rozpočtu města pro rok 2016. Celkové náklady
na tuto stavební akci byly vyčísleny dle projektu na částku 9 271 020,- Kč včetně DPH.
Z11/14/08/15 Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s participací města Libáň na budování
nové splaškové kanalizace v objektu bývalých Škrobáren a současně pověřuje vedení města
k zahájení jednání o prodeji nemovitosti na pozemku parc.č.st. 779, pozemku parc.č. st. 779,
pozemku č. 634/7 a podílu 10/100 pozemku č. 634/5 v katastrálním území Libáň (objekt TS
v bývalých Škrobárnách).
Z11/15/08/15 Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s nákupem záložního energetického
zdroje pro případ výpadku elektrické energie o výkonu minimálně 10 kW.
Z11/16/08/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s rozšířením objednávky na zabezpečovací
zařízení pro základní školu o kamerový systém za cenu cca 46 000,- Kč +DPH.
Z11/17/08/15 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s pokládkou elektrických kabelů do
výkopu v rámci projektu „Libáň – objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení
tepelně-technických parametrů obvod. konstrukcí“, které se stanou součástí nové elektrické
přípojky pro budovy základní školy. Dodávku a montáž zajistí firma pana Urbana ze Starých
Hradů na základě rámcové objednávky pro rok 2015. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje
vypracováním projektové dokumentace el. přípojky včetně projednání s dotčenými orgány
pana Zdeňka Mareše, IČO: 42920213, Lužany 85. Zastupitelstvo města Libáň požaduje
zařadit realizaci přípojky do rozpočtu roku 2016.
Z11/18/08/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Libáň –
objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična) – zlepšení tepelně-technických parametrů
obvod. konstrukcí“ s firmou MARHOLD, a.s., Pardubice spočívající v realizaci střechy
jídelny ZŠ poškozené požárem - navýšení o 669 622,- Kč + DPH. Na základě tohoto
dodatku, bude prodloužen termín pro dokončení objektu SO04 do 14.9.2015.
11.18. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 11. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 roku 2015
5) Kalkulace inženýrských sítí pro 13 RD v Českých bratří
Zápis byl vyhotoven dne: 28.8.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

dne .............................................. podpis ...........................................
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Zapisovatelka:
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