ZÁPIS
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. října 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:

7 členů zastupitelstva města: David Horák, David Pošepný DiS., Jaromír
Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal
Zahradníček

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: Bc. David Holman, Ing. Milan Etrych Ph.D.

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 3 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 19.10.2015 pod č.j. 66/15.
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, Mgr. Milan Valnoha, David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a David Horák.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Michal Zahradníček a Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Ing. Michala Zahradníčka 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 místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 12. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO: „LIBÁŇ – DOKONČENÍ
KANALIZACE“
4. SMLOUVA O PODMÍNKÁCH NAPOJENÍ, O SPOLUPRÁCI A
SOUČINNOSTI PŘI REALIZACI PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
A O SMLOUVĚ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ
5. PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
6. OSTATNÍ INFORMACE
7. DISKUSE
8. USNESENÍ
9. 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 13. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.1. Kontrola plnění usnesení z 12. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
13.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Michal Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15/2015, které
schválil pan starosta dne 15.10.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
50 000,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předložil rozpočtové opatření č. 16/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 30 787,66,- 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. 16/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
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Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

7
0
0

7
0
0

13.3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo: „Libáň – dokončení kanalizace“
- přednesl p. Soukup Petr-místostarosta
Jedná se o dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo: „Libáň – dokončení kanalizace“ spočívající
v úpravě rozsahu prací a to kanalizace v ulici Lindnerova, stoka CA – 619 500,- Kč + DPH
s termínem realizace od 03/2016 do 06/2016
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo: „Libáň – dokončení
kanalizace“ spočívající v úpravě rozsahu prací a termínu realizace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.4. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
- přednesl p. Soukup Petr – místostarosta
Jedná se o smlouvu, ve které se vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností
v období přípravy a realizace plynárenského zařízení a jeho předání do nájmu za účelem
zajištění budoucího provozování zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a
hospodárného provozu.
Jedná se o středotlaký plynovod a přípojky, ul. Českých bratří, 13 RD, smlouvu předkládá
RWE GasNet, s.r.o..
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní – rozšíření plynovodu v ulici Českých bratří 13 RD s firmou RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.5. Pronájem obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
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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 byl schválen na minulém
veřejném zasedání – 30.9.2015. Záměr je zveřejněn na úřední desce pod č.j. 64/15 od
6.10.2015. Žádost o pronájem těchto pozemků si podala ………………………………………
Pan starosta navrhuje stanovit cenu za pronájem 50,- - 100,- Kč/m²/rok.
Pan Pošepný-zastupitel navrhuje stanovit cenu za celou plochu a to 150,- Kč/měsíc (1 800,Kč/rok).
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Zastupitelé většinou souhlasí s návrhem pana Pošepného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pronájem části 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 za celkovou částku 1 800,- Kč/rok ……………………………………………..
a pověřuje pana starostu sepsáním nájemní smlouvy, jejíž přílohou bude zákres pronajaté
plochy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.6. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy ING komplet na administraci zadávacího
řízení veřejné zakázky „Kanalizace – ul. Českých bratří, 13 RD“ – nabídka 20 000,- Kč +
DPH – bude sepsána smlouva
Pan starosta informoval o tom, že od 1.1.2016 dochází k novele zákona o DPH – na prodej
stavebních parcel se bude vztahovat DPH (město bude odvádět 21% DPH z prodeje
stavebních parcel) – navýšení ceny o DPH bude projednáváno na příštím VZ
Pan starosta informoval o plnění pojištění ve věci požáru v jídelně ZŠ.
Pan místostarosta informoval o dokončení opravy hráze rybníka ve Zlivi a části hřbitovní zdi
ve Zlivi.
Dále byli přítomní informováni o obnovení geometrického zaměření v lokalitě Českých bratří
13 RD vykolíkováním, které bylo poničeno – nahlášeno Policii ČR
13.7. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Pan Klíma: Co bude s tou naší cestou ke koupališti?
Pan starosta: Zúčastnil jsem se jednání Zastupitelstva obce Staré Hrady s výsledkem, že na
opravě cesty se finančně podílet nebudou. V brzké době budou probíhat jednání ohledně
možnosti žádat o dotaci na rekonstrukci celého areálu koupaliště, kde by mohla být možnost
v rámci dotace opravit i tuto přístupovou cestu ke koupališti.
Pan místostarosta: Počkal bych na možnost opravit z dotačních peněz.
13.8. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
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konaného dne 26. září 2015
Z13/01/10/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha a David Horák.
Z13/02/10/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Ing. Michala
Zahradníčka a Jindřicha Řezníčka.
Z13/03/10/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 13. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z13/04/10/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z13/05/10/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo: „Libáň –
dokončení kanalizace“ spočívající v úpravě rozsahu prací a termínu realizace.
Z13/06/10/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní – rozšíření plynovodu v ulici Českých bratří 13 RD s firmou RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a pověřuje starostu města podpisem
příslušné smlouvy.
Z13/07/10/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pronájem části 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 za celkovou částku 1800,- Kč/rok …………………………………... a pověřuje
pana starostu sepsáním nájemní smlouvy, jejíž přílohou bude zákres pronajaté plochy.
13.9. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 13. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 15 a č. 16 roku 2015
5) Zveřejněná informace o záměru pronajmout části obecních pozemků
Zápis byl vyhotoven dne: 29.10.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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