ZÁPIS
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 25. listopadu 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 DiS., 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 3 osoby
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 18.11.2015 pod č.j. 71/15.
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, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Milan Etrych
Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Ing. Milan Etrych Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a Ing.
Michala Zahradníčka.
Výsledek hlasování: Pro
9
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 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
4. STANOVENÍ CENY ZA STAVEBNÍ PARCELY
5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KANALIZACE PRO 13RD V ULICI
ČESKÝCH BRATŘÍ V LIBÁNI
6. NORMATIV PRO VSTUPY DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A
CHODNÍKŮ
7. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LIBÁŇ
8. JMENOVÁNÍ KOMISE K OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A POSUZOVÁNÍ
NABÍDEK – ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LIBÁŇ
9. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KHK –
FINANCOVÁNÍ JPO
10. INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZÍSKÁNÍ DOTACE ZE SFŽP
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 14. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.1. Kontrola plnění usnesení ze 13. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
14.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Michal Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 17/2015, které
schválil pan starosta dne 2.11.2015 spočívající ve změně na výdajové straně (přesunutí
finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy) a s rozpočtovým opatřením č. 18/2015,
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které schválil pan starosta dne 9.11.2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve
výši 90 000,- Kč - pro zastupitelstvo pouze na vědomí.
Dále předložil rozpočtové opatření č. 19/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
ve výši 2 921 562,- 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. 19/2015 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.
14.3. Prodej obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodeje stavebních parcel v lokalitě Českých bratří:
a) obecní pozemek parc.č. 1326/6 v katastrálním území Libáň o výměře 1 000 m², který
vznikl rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 – zájemci
………………………………………………….. Záměr prodat pozemek je zveřejněn
na úřední desce od 19.5.2015 pod č.j. 37/15 – cena za m² je schválena ve výši 450,Kč (7. VZ-29.4.2015), přičemž z této částky je odečtena provize pro
zprostředkovatele-realitní kancelář 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. 1326/6 o výměře
1 000 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena
o provizi zprostředkovatele ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o
zprostředkování)
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) obecní pozemek parc.č. 1326/25 v katastrálním území Libáň o výměře 1 219 m²,
který vznikl rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 –
zájemci je ………………………………………………………………. Záměr
prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 19.5.2015 pod č.j. 37/15 – cena za
m² je schválena ve výši 450,- Kč (7. VZ-29.4.2015), přičemž z této částky je
odečtena provize pro zprostředkovatele-realitní kancelář ve výši 20 000,- Kč +
DPH.
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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. 1326/25 o výměře
1 219 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve výši
24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování)
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1 – Bc. Holman
Usnesení bylo přijato.
c) obecní pozemek parc.č. 1326/45 v katastrálním území Libáň o výměře 1 003 m²,
který vznikl rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 –
zájemci jsou …………………………………………………………………………..
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 19.5.2015 pod č.j. 37/15 –
cena za m² je schválena ve výši 450,- Kč (7. VZ-29.4.2015), přičemž z této částky je
odečtena provize pro zprostředkovatele-realitní kancelář 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. 1326/45 o výměře
1 003 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena
bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy
o zprostředkování)
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
d) obecní pozemek parc.č. 1326/43 v katastrálním území Libáň o výměře 1 183 m²,
který vznikl rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 –
zájemci jsou ……………………………………………………………………….
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 19.5.2015 pod č.j. 37/15 –
cena za m² je schválena ve výši 450,- Kč (7. VZ-29.4.2015), přičemž z této částky je
odečtena provize pro zprostředkovatele-realitní kancelář ve výši 20 000,- Kč +
DPH.
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 prodej obecního pozemku parc.č. 1326/43 o výměře
1 183 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena
o provizi zprostředkovatele ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o
zprostředkování)
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
14.4. Stanovení ceny za stavební pozemky
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Od 1.1.2016 novelou zákona o DPH, budeme muset odvádět DPH z prodaných stavebních
parcel. Proto je nutné se společně rozhodnout o tom, že od 1.1.2016 budeme prodávat
stavební parcely v lokalitě Českých bratří v Libáni za cenu 450,- Kč + DPH.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Bc. Holman: Něco jsem o tom četl a jedná se pouze o pozemky ke stavbě rodinných domů,
tzn. včetně inženýrských síti.
P. starosta: Ano, je to přesně tak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň stanovuje cenu za stavební parcely v lokalitě Českých bratří
v Libáni ve výši 450,- Kč + DPH. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu
k uzavření nové smlouvy o zprostředkování s firmou DůmRealit.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.5. Zadávací dokumentace – Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří v Libáni
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Všichni zastupitelé obdrželi společně s programem zadávací dokumentaci na akci:
“Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří v Libáni“ - podklad pro podání nabídek
uchazečů. Dále jim byl zaslán rovněž návrh smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín zahájení stavby je 1.4.2016 a termín dokončení 31.7.2016. Základním
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Dále je nutné schválit firmy, které budou vyzváni k podání nabídek, navrženy jsou tyto firmy:
a) ZIKUDA, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
b) KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
c) STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice
d) Polabská stavební CZ, s.r.o., Poděbrady – Oseček 87, 289 41 Pňov
e) VAK STAVBY, spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

-5-

Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadávací dokumentaci – podklad pro podání
nabídek uchazečů na akci: „Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří“ tak, jak byla
navržena.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje tyto firmy, které budou vyzvány k podání nabídek
na akci: „Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří“:
ZIKUDA, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice
Polabská stavební CZ, s.r.o., Poděbrady – Oseček 87, 289 41 Pňov
VAK STAVBY, spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.6. Normativ pro vstupy do místních komunikací a chodníků
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Pan místostarosta předložil normativ pro vstup do místních komunikací a chodníků na území
města Libáň, který by měl být platný pro kohokoliv, kdo bude vstupovat do místních
komunikací a chodníků (oprava či výstavba přípojek různých sítí) – normativ byl zaslán všem
zastupitelům společně s programem tohoto jednání.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje normativ pro vstup do místních komunikací a
chodníků na území města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.7. Výzva k podání nabídek – Územní plán města Libáň
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Do 15.1.2016 je možné podat žádost o dotaci na MMR na nový územní plán. Dotace je 80%
z uznatelných nákladů, maximálně 400 000,- Kč. Před podáním žádosti o dotaci musíme mít
vybraného zhotovitele územního plánu. Je nutné předtím schválit výzvu k podání nabídek –
podklad pro podání nabídek uchazečů – byla zaslána všem zastupitelům společně
s programem tohoto jednání.
Hodnotícími kritérii jsou nejnižší nabídková cena a kvalitativní předpoklady.
Dále je nutné schválit firmy, které budou vyzváni, navrženy jsou tyto firmy:
a)
Ing. Arch. Milan Salaba, ateliér, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
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b)
c)

Ateliér AURUM, s.r.o., ing. arch. Ivana Petrů, Jiráskova 11, 530 02 Pardubice
REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové

Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
P. Horák: Dokdy musíme mít schválen nový územní plán?
P. místostarosta: Současný je platný do roku 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje výzvu k podání nabídek na akci: „Územní plán
města Libáň“ tak, jak byla navržena.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje tyto firmy, kterým bude zaslána výzva k podání
nabídek na akci: „Územní plán města Libáň“:
Ing. Arch. Milan Salaba, ateliér, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
Ateliér AURUM, s.r.o., ing. arch. Ivana Petrů, Jiráskova 11, 530 02 Pardubice
REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.8. Jmenování komise k otevírání obálek a posuzování nabídek – Územní plán města
Libáň
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Je nutné ustanovit komisi k otevírání obálek a posuzování nabídek, která bude pracovat po
podání nabídek jednotlivých uchazečů – otevře obálky a posoudí nabídky.
Navrženi za členy této komise jsou: Ing. Josef Radušek, Jaromír Přibyl a Petr Soukup, jako
náhradník paní Romana Skořepová.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje komisi k otevírání obálek a posouzení nabídek na
akci: „Územní plán města Libáň“ v tomto složení: Ing. Josef Radušek, Jaromír Přibyl a
Petr Soukup a náhradníka paní Romanu Skořepovou.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK – financování JPO
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných
hasičů vynaložených v roce 2015 ve výši 20 000,- Kč na odbornou přípravu strojníků, velitelů
družstev, na výdaje za uskutečněný zásah JSDH mimo její územní obvod a na věcné vybavení
neinvestiční povahy. Poskytovatelem dotace je Královéhradecký kraj.
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Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na financování
výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů Libáň ve výši 20 000,- Kč vynaložených
v roce 2015 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK –
financování JPO – č. 15JPO03-0133.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
14.10. Informace o podmínkách získání dotace ze SFŽP
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o seznámení se s novými podmínkami získání dotace ze Státního fondu životního
prostředí pro rok 2016 – připravujeme podklady pro žádost o dotaci na zateplení budov
hasičské zbrojnice a mateřské školy a na nový zdroj vytápění objektu budovy úřadu. Zatím se
rýsuje, že SFŽP bude přidělovat dotaci ve výši 50 % z uznatelných nákladů, z čímž jsme
původně nepočítali. Dotace na zateplení budovy úřadu, kulturního domu, zdravotního
střediska a základní školy byla ve výši 90 % z uznatelných nákladů.
Je třeba se zamyslet nad tím, zda vůbec dotaci na tyto akce žádat, neboť řídit se dle pravidel
dotačního titulu je velmi náročné především finančně a při 50 % dotaci se tu už nevyplatí.
Do příštího veřejného zasedání ZM pan místostarosta připraví vše v číslech a rozešle
zastupitelům k prostudování.
14.11. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
- informace o tvorbě rozpočtu na rok 2016; návrh rozpočtu bude předán předsedovi
finančního výboru Ing. Zahradníčkovi do 2.12.2015 k dalšímu projednání; rozpočet na rok
2016 chceme schvalovat na posledním VZ roku 2015
- nabídka na propagaci města na informační tabuli, která je umístěna v Jičíně na Husově tříděinformace ve 3 jazycích – bez zájmu
- dnes proběhlo jednání ve Psinicích ohledně dřevěné zvonice za účasti oddělení památkové
péče MěÚ Jičín a litoměřické diecéze – bylo řečeno, že vlastník (Římskokatolická farnost
Libáň) má povinnost starat se o památku a žádat o dotaci na její obnovu.
- příští termín veřejného zasedání je 30.12.2015 předběžný čas od 16.00 hodin
Z jednací místnosti odešel p. David Pošepný DiS.
14.12. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
Mgr. Šedivá: Je dobře, že jste schválili normativ pro vstup do chodníků a místních
komunikací, neboť ČEZ bude překládat elektřinu do nových chodníků v naší ulici (Školní).
Pan místostarosta: Překládání elektřiny ze vzduchu do země bude ČEZ realizovat i v dalších
ulicích – Emlerova, Lindnerova, Českých bratří atd a proto jsme tento normativ připravili a
schválili.
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P. Klíma: Před mým domem v ulici Komenského je kanál, který několik let nikdo nečistí, kdo
ho má čistit? Správa silnic z Kopidlna čistí kanály v této ulici před mostem a za mostem už
ne, proč?
Pan místostarosta: Prověříme, co je to za kanál a kdo ho má čistit a zjednáme nápravu.
14.13. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 25. listopadu 2015
Z14/01/11/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha, Ing. Milan Etrych Ph.D.
Z14/02/11/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřicha Řezníčka, Ing.
Michala Zahradníčka.
Z14/03/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z14/04/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z14/05/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/6
o výměře 1 000 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m………………………………
………………………………………. s tím, že poplatek při podání návrhu na vklad do
katastru hradí zprostředkovatel. Prodejní cena bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve
výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování)
Z14/06/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/25
o výměře 1 219 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve výši
24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování)
Z14/07/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/45
o výměře 1 003 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve výši
24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování)
Z14/08/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/43
o výměře 1 183 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků 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. Prodejní cena bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve
výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování)
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Z14/09/11/15 Zastupitelstvo města Libáň stanovuje cenu za stavební parcely v lokalitě
Českých bratří v Libáni ve výši 450,- Kč + DPH. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje
starostu k uzavření nové smlouvy o zprostředkování s firmou Dům Realit.
Z14/10/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadávací dokumentaci – podklad pro
podání nabídek uchazečů na akci: „Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří“ tak, jak byla
navržena.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje tyto firmy, které budou vyzvány k podání nabídek na
akci: „Kanalizace pro 13 RD v ulici Českých bratří“:
ZIKUDA, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice
Polabská stavební CZ, s.r.o., Poděbrady – Oseček 87, 289 41 Pňov
VAK STAVBY, spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
Z14/11/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje normativ pro vstup do místních
komunikací a chodníků na území města Libáň.
Z14/12/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje výzvu k podání nabídek na akci: „Územní
plán města Libáň“ tak, jak byla navržena.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje tyto firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek
na akci: „Územní plán města Libáň“:
Ing. Arch. Milan Salaba, ateliér, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
Ateliér AURUM, s.r.o., ing. arch. Ivana Petrů, Jiráskova 11, 530 02 Pardubice
REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
Z14/13/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje komisi k otevírání obálek a posouzení
nabídek na akci: „Územní plán města Libáň“ v tomto složení: Ing. Josef Radušek, Jaromír
Přibyl a Petr Soukup a náhradníka paní Romanu Skořepovou.
Z14/14/11/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na
financování výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů Libáň ve výši 20 000,- Kč
vynaložených v roce 2015 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu KHK – financování JPO – č. 15JPO03-0133.
14.14. 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
3) Zveřejněná informace o konání 14. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 17,18 a 19 roku 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 26.11.2015
Ověřovatelé:

dne .............................................. podpis ...........................................
dne .............................................. podpis ......................................
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Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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