ZÁPIS
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. prosince 2015 od 15.00 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: : Ing. Milan Etrych Ph.D, Bc. David Holman,
David Pošepný DiS., Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Ing.
Michal Zahradníček

Omluveni:

1 člen zastupitelstva (David Horák).

Neomluveni: 1 člen zastupitelstva (Mgr Milan Valnoha)
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 15.00 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 22.12..2015 pod č.j. 80/15.
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, Ing.Michal Zahradníček, David Pošepný
Dis.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Ing.Michal
Zahradníček, David Pošepný Dis.
.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Bc.David Holman.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a Bc.Davida
Holmana
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelem určuje pan starosta místostarostu pana Petra Soukupa.
Schválení programu
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015
3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBÁŇ
4. SCHVÁLENÍ DODAVATELE KANALIZACE PRO 13 RD ČESKÝCH
BRATŘÍ LIBÁŇ
5. SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU – „INFRASTRUKTURA
LIBÁŇ 13 RD – UL. ČESKÝCH BRATŘÍ KANALIZACE“
6. PLÁNOVACÍ SMLOUVA
7. ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU
8. SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
9. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
10. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 A 2018
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 15. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.1. Kontrola plnění usnesení ze 14. veřejného zasedání ZM
- přednesl David Pošepný Dis. (člen návrhové komise)
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
15.2. Rozpočtová opatření roku 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Michal Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 20/2015, které
schválil pan starosta, spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši 32 025,-Kč a s
rozpočtovým opatřením č. 21/2015, které schválil pan starosta , spočívající ve změně na
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straně příjmů i výdajů ve výši 97 000,- Kč – tato rozpočtová opatření bere zastupitelstvo
pouze na vědomí.
Dále předložil rozpočtové opatření č. 22/2015 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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. 22/2015 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty města
schválit závěrečné opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
7
7
Proti
0
0
Zdrželi se
0
0
Usnesení bylo přijato.
15.3. Schválení dodavatele Územního plánu Libáň
- přednesl Petr Soukup – místostarosta
Nabídky mohli zájemci předkládat do 11.12.2015, do12:00 hodin. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 14.12.2015 ve 12:00h. Zápis z jednání
hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli Územního plánu
Libáň.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) Ing. Arch. Milan Salaba, ateliér, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 40663264,
nabídková cena s DPH: 1.040.600,-Kč
b) Ateliér AURUM, s.r.o., ing. arch. Ivana Petrů, Jiráskova 11, 530 02 Pardubice ,
IČ:42937680 , DIČ: CZ42937680, nabídková cena s DPH: 997.040,-Kč
c) REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové ,
IČ:26002337 , DIČ: CZ26002337, nabídková cena s DPH: 804.650,-Kč
Nejnižší nabídku podala firma 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. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu a
to firmu REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové ,
IČ:26002337, DIČ:CZ26002337, jako dodavatele „Územního plánu Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, která byla
součástí dokumentace nabídky, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího
řízení veřejné zakázky „Územní plán Libáň“ a to s firmou REGIO, projektový
ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové , IČ:26002337,
DIČ:CZ26002337, za nabídkovou cenu s DPH: 804.650,- Kč.
Výsledek hlasování:
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Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

15.4. Schválení dodavatele Kanalizace pro 13 RD Českých bratří Libáň
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Nabídky mohli zájemci předkládat do 14.12.2015, do 12:00 hodin. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 14.12.2015 ve 12:00h. Zápis z jednání
hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli Kanalizace pro 13 RD
Českých bratří Libáň.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) ZIKUDA, vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
IČ:28776976 , DIČ: CZ28776976 , nabídková cena bez DPH: 6.639.678,15Kč
b) KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice , IČ:46506934
DIČ: CZ46506934, nabídková cena bez DPH: 6.499.339,-Kč
c) STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice , IČ:25275119
DIČ:CZ25275119, nabídková cena bez DPH: 5.895.399,51 Kč
d) Polabská stavební CZ, s.r.o., Poděbrady – Oseček 87, 289 41 Pňov , IČ:26115875
DIČ:CZ26115875 , nabídková cena bez DPH: 6.777.950,-Kč

,
,
,
,

Nejnižší nabídku podala firma STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu a
to firmu STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice , IČ:25275119 ,
DIČ:CZ25275119 jako dodavatele stavební akce „Kanalizace pro 13 RD Českých
bratří Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl
součástí zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou
zadávacího řízení veřejné zakázky „Kanalizace pro 13 RD Českých bratří Libáň“ a
to s firmou STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice , IČ:25275119 ,
DIČ:CZ25275119 za nabídkovou cenu bez DPH: 5.895.399,51 Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.5. Smlouva o právu provést stavbu – „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých
bratří kanalizace“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
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Smlouva se Správou silnic KHK – vybudování a provozování výše uvedené stavby na
pozemku parc.č. 1573/3 v katastrálním území Libáň za jednorázovou úhradu 396 880,Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří kanalizace“ se Správou silnic KHK –
vybudování a provozování infrastruktury na pozemku parc.č. 1573/3 v katastrálním
území Libáň. Jednorázová úhrada proběhne na základě fakturace dle skutečného
provedení díla.

Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.6. Plánovací smlouva
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Plánovací smlouva mezi městem Libáň a budoucími stavebníky v lokalitě Českých
bratří – závazek vybudovat kanalizaci do 31.8.2016 – smlouva je přílohou programu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření plánovací smlouvy dle návrhu
s ……………………………………………………………………………………….
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.7. Změna organizačního řádu
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Změna organizačního řádu MěÚ Libáň od 1.1.2016 spočívající ve zrušení funkce
tajemníka a zřízení nového personálního odboru – veškeré dokumenty jsou přílohou
tohoto programu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

-5-

Pan Etrych vznesl dotaz, kdo zrušuje a kdo zřizuje dle zákona funkci tajemníka městského
úřadu.
Odpověď: Funkci tajemníka městského úřadu zřizuje zastupitelstvo města a vítězného
uchazeče ve výběrovém řízení jmenuje ředitelka příslušného Krajského úřadu. Funkci
tajemníka zrušuje zastupitelstvo města. Protože bývalá paní tajemnice podala k 31.12.2015
výpověď, jedná se v tomto případě o zrušení pracovní funkce, které je v kompetenci
zastupitelstva města..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje změnu organizačního řádu MěÚ Libáň včetně
přílohy, ve smyslu zrušení funkce tajemníka k 31.12.2015, zřízení Personálního odboru
od 1.1.2016.

Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.8. Smlouva o kontokorentním úvěru
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o smlouvu navazující na smlouvu současnou – návrh smlouvy o
kontokorentním úvěru je přílohou programu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve znění
návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva města, jehož obsahem je kromě jiných ustanovení:
Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č.
1162354359/0800 až do výše Kč 2 000 000,- (slovy: dvamilionykorun českých) se
splatností do 31. 1. 2017 (včetně).
Způsob zajištění úvěru:
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými
zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce).
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města pana Jaromíra Přibyla,
nar…………, sjednáním příslušné dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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15.9. Rozpočet města na rok 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
- projednávání rozpočtu města na rok 2016 na příjmové i výdajové straně
- navržený rozpočet včetně všech dalších potřebných podkladů obdrželi všichni
zastupitele do svých e-mailových schránek dne 11.12.2015.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2016 jako vyrovnaný – příjmy ve výši 34 510 201,- Kč a výdaje
ve výši 34 510 201,- Kč. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančních
příspěvků v roce 2016, jednotlivým organizacím působícím na území města Libáň, tak
jak jsou uvedeny v příloze rozpočtu města na rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
15.10. Rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Navržený rozpočtový výhled je přílohou tohoto programu
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 – příloha
zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

15.11. Ostatní informace
Přednesl pan Přibyl a pan Soukup
- Seznámení se změnami v jízdním řádu s platností od 13.12.2015 a s otevřeným
dopisem od oddělení dopravní obslužnosti KHK. Dochází k rozšíření počtu spojů na
trase Bačalky, Dětenice, Libáň o jeden spoj. Další úpravy se bezprostředně našich
občanů nedotýkají.
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-

-

-

Byla podána informace o novém smluvním vztahu o dodávkách elektrické energie
mezi naším smluvním partnerem Energií pod kontrolou a novým dodavatelem Energií
PRO. Vedení města doporučuje zastupitelstvu města zvážit vzniklou situaci a
s pomocí právního zástupce přejít v budoucnu ke stabilnímu dodavateli el.energie.
Byla podána informace k situaci ohledně podávání žádostí na zateplení objektů a
změně topného zdroje v rámci dotačních titulů SFŽP. V tuto chvíli se podání žádostí
jeví, jako velmi nevýhodné, neboť dotační podpora byla stanovena na 45, respektive
40 procent celkových uznatelných nákladů projektu.
Byly prezentovány termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva města v roce
2016.
Byla podána informace VOS a.s. Jičín o zachování ceny vodného a stočného i pro rok
2016 bez jakékoli změny..

15.12. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
- Bc.Holman vysvětlil změnu smluvního vztahu s Energií pod kontrolou, které spočívá
v tom, že od 1.1.2016 máme uzavřenu smlouvu o dodávkách elektrické energie přímo
s jejím dodavatelem, kterým se stala firma Energie PRO. Dle informací a emailových
komunikací je zřejmé, že EPK dále přímému dodavateli pravděpodobně neplatila.
(starosta vysvětlil znovu celou problematiku ohledně kauzy EPK dle dostupných
informací.)
- p.Pošepný vznesl dotaz, v jakém stavu je plánované buňkové zázemí pro TJ Sokol
Libáň s tím, že má informace o tom, že TJ o tuto aktivitu města příliš nestojí.
(starosta města podal informaci, že toto řešení je naopak aktivitou vedení TJ a
následně informoval o cenových relacích jednotlivých typů buněk. Pan místostarosta
ujistil zastupitele, že tento projekt byl plánován již v minulosti, avšak bývalé vedení
TJ jej nepodpořilo. Je třeba si uvědomit, že město se chystá investovat pro skupinu lidí
kolem TJ částku cca 750 tis.Kč a to samo o sobě není v okolních městech zcela běžná
praxe.
Pan starosta dodal, že město potřebuje vzhledem ke svým dalším investičním
záměrům v prostoru koupaliště ubytovací objekt volný, s možností komplexní
rekonstrukce.
p.Pošepný opustil jednání ZM v 16.15 hod.
15.13. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30.prosince 2015
Z15/01/12/15 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup,
David Pošepný Dis a Ing. Michal Zahradníček.
Z15/02/12/15 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Bc.Davida Holmana a
Jindřicha Řezníčka.
Z15/03/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 15. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.

-8-

Z15/04/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2015 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc
starosty schválit závěrečné rozpočtové opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Z15/05/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu a to firmu REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové ,
IČ:26002337, DIČ:CZ26002337, jako dodavatele „Územního plánu Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, která byla součástí
dokumentace nabídky, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Územní plán Libáň“ a to s firmou REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50,
500 02 Hradec Králové , IČ:26002337, DIČ:CZ26002337, za nabídkovou cenu s DPH:
804.650,- Kč.
Z15/06/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu a to firmu STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice , IČ:25275119 ,
DIČ:CZ25275119 jako dodavatele stavební akce „Kanalizace pro 13 RD Českých bratří
Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Kanalizace pro 13 RD Českých bratří Libáň“ a to s firmou STAVOKA KOSICE
a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice , IČ:25275119 , DIČ:CZ25275119 za nabídkovou cenu bez
DPH: 5.895.399,51 Kč.
Z15/07/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
- „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří kanalizace“ se Správou silnic KHK –
vybudování a provozování infrastruktury na pozemku parc.č. 1573/3 v katastrálním území
Libáň. Jednorázová úhrada proběhne na základě fakturace dle skutečného provedení díla.
Z15/08/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření plánovací smlouvy dle návrhu s
…………………………………………………………………...
Z15/09/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje změnu organizačního řádu MěÚ Libáň
včetně přílohy, ve smyslu zrušení funkce tajemníka k 31.12.2015 a od 1.1.2016 zřízení
Personálního odboru.
Z15/10/12/15 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve
znění návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva města, jehož obsahem je kromě jiných ustanovení:
Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č.
1162354359/0800 až do výše Kč 2 000 000,- (slovy: dvamilionykorun českých) se splatností
do 31. 1. 2017 (včetně).
Způsob zajištění úvěru:
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými
zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce).
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. ……..,
sjednáním příslušné dokumentace.
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Z15/11/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné
ukazatele) rozpočet města na rok 2016 jako vyrovnaný – příjmy ve výši 34 510 201,- Kč a
výdaje ve výši 34 510 201,- Kč. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančních
příspěvků v roce 2016, jednotlivým organizacím působícím na území města Libáň, tak jak
jsou uvedeny v příloze rozpočtu města na rok 2016.
Z15/12/12/15 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018
– příloha zápisu.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 16.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 15. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 20,21 a 22 roku 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 31.12.2015
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatel: Petr Soukup
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