ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 24. června 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:

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

Omluveni:

0 členů zastupitelstva

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 10osob
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 17.6.2015 pod č.j. 44/15.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 9 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
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Michal Zahradníček, Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Michala Zahradníčka, Jindřicha
Řezníčka.
Výsledek hlasování: Pro
9
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 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2017-AKTUALIZACE
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ZA ROK 2014
5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014
6. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 38/03/2015
7. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KHKFINANCOVÁNÍ JPO
8. ŽÁDOST O ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU A UDĚLENÍ
SOUHLASU S ODKUPEM POZEMKU
9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
10. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ
11. OSTATNÍ INFORMACE
12. DISKUSE
13. USNESENÍ
14. ZÁVĚR
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan místostarosta požádal o zařazení nového bodu s názvem „Stavební parcely
lokalita Českých bratří“ do dnešního programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Stavební parcely
lokalita Českých bratří“ do dnešního navrženého programu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Mgr. Milan Valnoha požádal o zařazení nového bodu s názvem: „Zpráva z jednání
kontrolního výboru“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Zpráva z jednání
kontrolního výboru“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 6.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan starosta požádal o zařazení dalšího bodu do dnešního programu s názvem „Pořízení
lesního plánu“ do dnešního navrženého programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Pořízení lesního plánu“ do
dnešního navrženého programu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Pan místostarosta seznámil přítomné s doplněným programem:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2017-AKTUALIZACE
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ZA ROK 2014
5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014
6. ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
7. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 38/03/2015
8. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KHKFINANCOVÁNÍ JPO
9. ŽÁDOST O ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU A UDĚLENÍ
SOUHLASU S ODKUPEM POZEMKU
10. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ
12. STAVEBNÍ PARCELY LOKALITA ČESKÝCH BRATŘÍ
13. POŘÍZENÍ LESNÍHO PLÁNU
14. OSTATNÍ INFORMACE
15. DISKUSE
16. USNESENÍ
17. ZÁVĚR
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 9. veřejného zasedání ZM dle návrhu
včetně doplněných schválených bodů.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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9.1. Kontrola plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
9.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2015, které
schválil starosta města dne 19.6.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
32 000,- Kč,- pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předkládá rozpočtové opatření č. 8/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 182 556,- 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. 8/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
9
9
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
9.3. Rozpočtový výhled 2016 – 2017 - aktualizace
- přednesl p. Přibyl Jaromír-starosta
Jedná se o aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2017 v příjmových i výdajových
položkách, který byl schválen na 3. veřejném zasedání ZM dne 17.12.2014. Návrh
aktualizovaného rozpočtového výhledu obdrželi všichni zastupitele do svých e-mailových
schránek - viz. příloha.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2016 a
2017 – příloha zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.4. Účetní závěrka města za rok 2014
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Od roku 2013 stanovilo Ministerstvo financí ČR povinnost schvalovat v zastupitelstvu města
vedle závěrečného účtu města samostatně účetní závěrku města za daný rok. Některé
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dokumenty jsou proto předkládány duplicitně, neboť souvisí spolu navzájem v obou
schvalovacích řízeních. Účetní závěrku k 31.12.2014 a správnost vedení účetnictví města
ověřily kontrolorky z KÚ KHK v rámci přezkoumání hospodaření města za rok 2014.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2014 s
výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 5 734 951,14 Kč.
Celkový zisk za rok 2014 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.5. Závěrečný účet města za rok 2014
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Závěrečný účet města byl vypracován a je včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zveřejněn na úřední desce pod č.j. 42/15 od 5.6.2015 a na elektronické úřední
desce je zveřejněn v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a
výkazů příspěvkových organizací
http://www.mestoliban.cz/uredni-deska?id=430&action=detail
Závěrečný audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 27.4.2015. Při
přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2014 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2014 s výhradami - méně
závažnými chybami a nedostatky. Zastupitelstvo města Libáň přijímá opatření k nápravě
spočívající ve správném zaúčtování přijatých dotací přes účet 472 (dlouhodobé přijaté
zálohy na transfery) s použitím účtu 388 (dohadné účty aktivní) vzhledem k tomu, že
nedošlo k oficiálnímu ukončení projektů. Tato chyba byla již napravena - proúčtováno
dne 29.5.2015.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.6. Zpráva z jednání kontrolního výboru
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- přednesl Mgr. Milan Valnoha – předseda kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s jednotlivými projednávanými body
programu jednání kontrolního výboru ze dne 1.6.2015. Kontrolovány byly zejména agenda
odpadového hospodářství, včetně vybírání a vymáhání poplatku za komunální odpad, agenda
hřbitovní, evidence a výběr poplatků za psy, plnění OZV č. 1/2014, kterou se stanoví zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na území města Libáň. Kontrolní výbor neshledal
žádné pochybení, pouze žádá o urgenci odpovědi na dopis adresovaný Ministerstvu financí
ČR ze dne 2.7.2014, na který dosud nepřišla odpověď ve věci žádosti zrušení povolení
videoloterijních terminálů na území města Libáň.
Pan Mgr. Valnoha dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečnou zprávu z jednání kontrolního výboru
konaného dne 1.6.2015
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 38/03/2015
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou PROIS, a.s., Hradec Králové na
zpracování dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a
projektové dokumentace pro provádění stavby „Kanalizace a ČOV Křešice“ spočívající ve
vypuštění čistírny odpadních vod v názvu.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
38/03/2015 s firmou PROIS, a.s., Hradec Králové.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK – financování JPO
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na financování jednotky požární ochrany na rok 2015
ve výši 120 000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie II
(neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné
vybavení jednotky). Poskytovatelem dotace je Královéhradecký kraj.
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Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
P. Pošepný: Chtěl bych se zúčastnit jednání s SDH Libáň, až se bude rozhodovat k jakému
účelu, bude dotace využita – hasičské auto je ve špatném stavu.
Pan starosta: Dám Vám vědět termín jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů Libáň ve výši 120 000,- Kč na rok 2015 a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KHK na
financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.9. Žádost o odkoupení obecního pozemku a udělení souhlasu s odkupem pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o ………………… o udělení souhlasu s odprodejem pozemků parc.č. 603/4 a 603/5
v k.ú. Libáň, které jsou ve vlastnictví Státního statku Jeneč a dále žádá o odprodej obecního
pozemku parc.č. 603/2 v k.ú. Libáň o výměře 368 m².
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan místostarosta: Jsem pro udělení souhlasu a prodej obecního pozemku, na pozemku žádné
sítě nejsou.
Ing. Zahradníček: V pozemku sítě nejsou, ale ve vzduchu nad ním vede bývalý parovod
včetně datových sítí a vedení el. energie do starého závodu firmy Magna.
Ing. Etrych: Neexistuje žádné předkupní právo, když zde má Magna sítě?
Pan místostarosta: Neexistuje, tato stavba (parovod) byla vybudována před desítkami let a
nikdo to neřešil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje udělení souhlasu s odprodejem pozemků
parc.č.603/4 a 603/5 v k.ú. Libáň, které jsou ve vlastnictví Státního statku Jeneč a dále
vyjadřuje souhlas se záměrem odprodat obecní pozemek parc.č.603/2 v k.ú. Libáň o
výměře 368 m² pouze za předpokladu, že dojde k přeložce sítí ve vlastnictví firmy Magna
na náklady kupujícího. Zastupitelstvo požaduje vyvěšení záměru na úřední desku města
Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.10. Základní škola
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta

-7-

Pan místostarosta podal přítomným informaci ohledně základní školy týkající se zrušení
praktické školy. Shrnul i minulost základní školy a její postupné přejmenovávání. V letech
1997 – 2008 byl největší úbytek žáků cca 170 a úplně největší odliv byl v roce 2003.
Věří, že existují cesty, jak našeho záměru, zrušit praktickou školu, postupně docílit.
Ing. Zahradníček Michal: Diskutovali jsme o tom i na školské radě a i rodiče souhlasí se
zrušením praktické školy v Libáni.
9.11. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Opětovné projednávání nabídky bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1586/2 v k.ú. Libáň a
parcely č. 439/1, 439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM. Jedná se o pozemky vodního toku náhonu po celé délce ve Psinicích a pozemek-vodní tok uprostřed pole směřující ke Psinicím.
Proběhne osobní jednání s novým ředitelem ÚZSVM v Jičíně, který se přijede na pozemky
podívat.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych: Nevěřím tomu, že ÚZSVM dá náhon do pořádku. Spíš je otázka, zda se chce
město starat o tyto pozemky či nikoliv.
Pan místostarosta: Nejsem pro převod pozemků do vlastnictví města – nemáme na to dech jak
finanční tak personální. Jsem proto, zavázat se ke každoroční pravidelné údržbě, aby byla
zachována funkce náhonu.
P. Verner: Náhon má význam, i když bude provedena v budoucnu tlaková kanalizace v obci,
jelikož do něho bude svedena dešťová voda.
Ing. Zahradníček: Líbilo by se mi, kdyby byl celý náhon ve své délce vydlážděn, ale to je
oprava v částce několika milionů a to v současné době nemůže udělat. Nyní jsem proti
převodu pozemků do vlastnictví města. Byl bych proto, nechat vypracovat projekt-vizi na
konečné řešení náhonu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1586/2 v k.ú.
Libáň a parc.č. 439/1, 439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM. Zastupitelstvo města současně
souhlasí s prováděním údržby náhonu, která povede k zachování jeho funkčnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1-Etrych
Zdrželi se
1-Pošepný
Usnesení bylo přijato.
9.12. Stavební parcely v Českých bratří
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta podal informaci o tom, že realitní kancelář má již 6 zájemců o nákup
stavebních parcel v lokalitě Českých bratří. V této lokalitě je z inženýrských sítí zatím
přivedena pouze el. energie a rozveden vodovod, chybí kanalizace a plyn. Kanalizace je
v současné době projektována firmou PROIS, a.s. Hradec Králové, ale zatím není známa
realizace. Realitní kancelář potřebuje znát termín zhotovení kanalizace z důvodu nabízení
těchto pozemků.
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Odhad na dostavbu všech potřebných sítí včetně vjezdů a chodníků je 10 milionů korun. Do
rozpočtu města na rok 2016 by bylo potřeba počítat s částkou cca 6 milionů korun.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Zahradníček: Pokud začínáme od začátku (nemáme projekty, stavební povolení,
vybranou firmu), stihneme sítě zrealizovat v roce 2016?
Pan místostarosta: Projektové práce už jsou v chodu, musíme to stihnout.
P. Horák: Já jsem proto, aby se s tím již hnulo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zařazení nákladů potřebných k dokončení
zasíťování stavebních pozemků do rozpočtu r. 2016 a schvaluje jejich realizaci nejpozději
do 31.8.2016. Současně požaduje zorganizovat nejpozději do 31.12.2015 výběrové řízení
na dodavatele stavby tak, aby vysoutěžená částka mohla být použita pro tvorbu rozpočtu
příštího roku.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.13. Pořízení lesního plánu
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o zpracování a zajištění schválení lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku
města o výměře cca 103 ha. Současný lesní plán je platný do 31.12.2015.
Nabídku na zpracování lesního plánu máme od firmy Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., IČO:
25250205 – 400,- Kč/ha + DPH
Firma by také požádala o dotaci na pořízení lesního plánu.
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 na pořízení lesního
hospodářského plánu pro lesy v majetku města s firmou Lesprojekt Hradec Králové,
s.r.o., IČO: 25250205 v ceně 400,- Kč/ha + DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
9.14. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír, p. Soukup Petr a Ing. Michal Zahradníček
- informace od firmy ČEZ, a.s. – překládání nadzemního vedení el. energie do země v ulicích
Emlerova, Českých bratří, Míru a Školní vletech 2017 - 2018
- informace ke komunikaci vedoucí ke koupališti – byly rozeslány dopisy majitelům pozemku
- informace k nemovitosti č.p. 304 v Libáni – majitel přestal komunikovat
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- informace k rozpracovaným stavebním akcím – kulturní dům, zdravotní středisko –
probíhají dle harmonogramu; oprava komunikace „Pod Vinicí“ v nejbližších dnech bude
přejímka hotového díla; základní škola – při deštích do školy zatéká – firma dá vše do
pořádku, nyní řešíme, zda zhotovit nové zádveří společně s bezpečnostní příčkou včetně dělící
příčky v prostoru hlavního vstupu do školy včetně nového zabezpečovacího systému. Na
zřízení zabezpečovacího systému podala škola žádost o dotaci-výsledek zatím není znám.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s realizací bezpečnostní příčky včetně dělící příčky
v prostoru hlavního vstupu do základní školy. Současně pověřuje starostu výběrem
dodavatele tohoto zařízení. Zároveň souhlasí s realizací objemu prací na novém
zabezpečovacím systému v nejnutnějším možném rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
Ing. Zahradníček informoval o tom, že firma Magna si bude ukládat do obecního pozemku
p.č. 605/4 v katastrálním území Libáň v ulici Tyršově kanalizační potrubí.

9.15. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Mgr. Hazdrová – ředitelka školy: Děkuje za projekt zateplení a zabezpečení budovy základní
školy. Dále přednesla svůj postoj k problematice zrušení praktické školy. Požaduje po panu
místostarostovi písemné vyjádření k článku, který vyšel v Libáňských novinách, který se jí
osobně dotknul.
P. místostarosta: „Rád písemně zodpovím paní ředitelce její dotazy a k článku, který jsem
napsal, se jí vyjádřím.“
P. Klíma: „Dokdy budete čekat na odpovědi majitelů pozemku pod komunikací vedoucí na
koupaliště?“
P. starosta: „Předpokládám, že do konce měsíce srpna.“
Rozvinula se debata ohledně komunikace vedoucí ke koupališti podél Libáňského potoka.
P. Verner: „Proč neumístíte někam billboard, že prodáváte stavební parcely?“
P. starosta: „Máme smlouvu s realitní kanceláří, která se stará o propagaci prodeje.“
P. Verner: „Nefunguje měřič rychlosti u benzinové čerpací stanice.“
P. starosta: „Víme o tom, odstraníme ho.“
P. Horák: „Chtělo by nějak technicky vyřešit hnízdění vlaštovek na nových fasádách.“
9.16. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 24. června 2015
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Z9/01/06/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing.
Milan Etrych Ph.D., Mgr. Milan Valnoha.
Z9/02/06/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Michala Zahradníčka,
Jindřicha Řezníčka.
Z9/03/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Stavební parcely
lokalita Českých bratří“ do dnešního navrženého programu.
Z9/04/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Zpráva z jednání
kontrolního výboru“ do dnešního navrženého programu.
Z9/05/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Pořízení lesního
plánu“ do dnešního navrženého programu.
Z9/06/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 9. veřejného zasedání ZM včetně
doplněných schválených bodů.
Z9/07/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z9/08/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled na roky
2016 a 2017 – příloha zápisu
Z9/09/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2014 s
výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 5 734 951,14 Kč.
Celkový zisk za rok 2014 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Z09/10/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2014 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2014 s výhradami - méně
závažnými chybami a nedostatky. Zastupitelstvo města Libáň přijímá opatření k nápravě
spočívající ve správném zaúčtování přijatých dotací přes účet 472 (dlouhodobé přijaté zálohy
na transfery) s použitím účtu 388 (dohadné účty aktivní) vzhledem k tomu, že nedošlo
k oficiálnímu ukončení projektů. Tato chyba byla již napravena - proúčtováno dne 29.5.2015.
Z09/11/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečnou zprávu z jednání kontrolního
výboru konaného dne 1.6.2015
Z09/12/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 38/03/2015 s firmou PROIS, a.s., Hradec Králové.
Z09/13/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Libáň ve výši 120 000,- Kč na rok 2015 a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KHK na
financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Libáň.
Z09/14/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje udělení souhlasu s odprodejem pozemků
parc.č.603/4 a 603/5 v k.ú. Libáň, které jsou ve vlastnictví Státního statku Jeneč a dále
vyjadřuje souhlas se záměrem odprodat obecní pozemek parc.č.603/2 v k.ú. Libáň o výměře
368 m² pouze za předpokladu, že dojde k přeložce sítí ve vlastnictví firmy Magna na náklady
kupujícího. Zastupitelstvo požaduje vyvěšení záměru na úřední desku města Libáň.
Z09/15/06/15 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č.
1586/2 v k.ú. Libáň a parc.č. 439/1, 439/2 a 439/6 v k.ú. Psinice od ÚZSVM. Zastupitelstvo
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města současně souhlasí s prováděním údržby náhonu, která povede k zachování jeho
funkčnosti.
Z09/16/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zařazení nákladů potřebných k dokončení
zasíťování stavebních pozemků do rozpočtu r. 2016 a schvaluje jejich realizaci nejpozději do
31.8.2016. Současně požaduje zorganizovat nejpozději do 31.12.2015 výběrové řízení na
dodavatele stavby tak, aby vysoutěžená částka mohla být použita pro tvorbu rozpočtu příštího
roku.
Z09/17/06/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy na zpracování lesního
hospodářského plánu pro lesy v majetku města s firmou Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.,
IČO: 25250205 v ceně 400,- Kč/ha + DPH.
Z09/18/06/15 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací bezpečnostní příčky včetně dělící
příčky v prostoru hlavního vstupu do základní školy. Současně pověřuje starostu výběrem
dodavatele tohoto zařízení. Zároveň souhlasí s realizací objemu prací na novém
zabezpečovacím systému v nejnutnějším možném rozsahu.
9.17. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 9. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 roku 2015
5) Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 25.6.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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