ZÁPIS
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 24. února 2016 od 17.00 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, Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

1 člen zastupitelstva (David Pošepný, DiS.).

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 8 osob
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno v 17.00 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 15.02.2016 pod č.j. 11/2016.
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, David Horák, Mgr. Valnoha Milan
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, David Horák, Mgr.
Valnoha Milan
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a Ing. Milan Etrych Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a Ing. Milana
Etrycha Ph.D.
Výsledek hlasování:
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Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Jiřinu Zahradníčkovou, DiS.
Schválení programu
Pan místostarosta Petr Soukup seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
VÝBĚR ZHOTOVITELE OPRAVY STŘECHY MŠ
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S.
JIČÍN
5. NABÍDKA – „VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL PRO ZŠ
LIBÁŇ“
6. NABÍDKA – „ÚPRAVA OTOPNÉHO ZDROJE MĚÚ LIBÁŇ“
7. BUŇKOVIŠTĚ V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. USNESENÍ
11. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.

Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 17. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.1. Kontrola plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
17.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2016 spočívající ve
změně na straně příjmů i výdajů ve výši 1 189 880,-- Kč 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. 01/2016 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů
Výsledek hlasování:
příjmy:
výdaje:
Pro
8
8
Proti
0
0
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Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

0

0

17.3. Výběr zhotovitele opravy střechy MŠ
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Výběr zhotovitele opravy střechy MŠ z doručených cenových nabídek.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 24.02.2016, do12:00 hodin. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 24.02.2016 ve 13:00h. Zápis z jednání
hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli Rekonstrukce ploché
střechy na objektu Mateřské školy v Libáni
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) TopDesign stavby, s.r.o., Vlastibořice 64, 463 44 Sychrov, IČO: 27345866, DIČ:
CZ27345866, nabídková cena s DPH: 396.115,-Kč
b) OSF 200, s.r.o., Jičínská 121, 460 07 Liberec 7, IČO: 25038192, DIČ:CZ25038192,
nabídková cena s DPH: 380.013,-Kč
c) Regionální stavební CZ a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO:
24806501, DIČ:CZ24806501, nabídková cena s DPH: 359.236,-Kč s adresou pro
doručování nám. Českých bratří 36, 460 01 Liberec 1
Nejnižší nabídku podala firma Regionální stavební CZ a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha
5 - Smíchov.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
P. Horák: Zda jsou nějaké zkušenosti s touto firmou?
P. starosta: V našem městě ne. Všechny firmy musely předložit reference z jiných staveb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitele akce „ Rekonstrukce střechy MŠ Libáň“
firmu Regionální stavební CZ a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 Smíchov s adresou pro
doručení náměstí Českých bratří 36, 46001 Liberec, IČ:24806501, DIČ:CZ24806501 za
nabídkovou cenu 359 236,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.4. Delegování zástupce na valnou hromadu VOS, a.s., Jičín
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Je nutné delegovat zástupce města a náhradníka na 22. valnou hromadu VOS, a.s., Jičín, která
se bude konat 8. června 2016 v Jičíně. Navržen zástupce města pan Jaromír Přibyl a jako
náhradník Bc. David Holman.
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 deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. O
obcích zástupce města Jaromíra Přibyla a náhradníka Bc. Davida Holmana na 21. řádnou
valnou hromadu VOS, a.s, Jičín, která se bude konat dne 08.06.2016 a pověřuje je účastí,
zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.5. Nabídka – „Víceúčelový sportovní areál pro ZŠ Libáň“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení nabídky od firmy Project A plus na přípravu dokumentace pro stavební
řízení a žádost o dotaci na „Víceúčelový sportovní areál pro ZŠ Libáň“.
Nabídka firmy:
14.800,-Kč - Návrh stavby, podklady, průzkumy, sestavení stavebního
programu
46.000,-Kč -Projektová dokumentace pro stavební řízení a dotaci
18.600,- Kč -Rozpočet k žádosti
480,- Kč/hod.- součinnost v SR
Umístění nového sportoviště je plánováno v zahradě Základní školy Libáň v prostoru mezi
starou a novou budovou.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Etrych Ph.D.: Dotace o jaké výši?
p. Soukup: Není přesně určeno. Sportoviště zhruba za 10 až 12 mil. Kč - záleží na našich
potřebách a přáních, co má sportoviště obsahovat. Zhruba 5 mil. Kč možnost získání dotace z
MŠMT. Dále možno financovat z vlastních zdrojů, nebo žádat o dotaci opakovaně
v následujícím roce.
p. starosta doplnil vysvětlení, jak se získávají dotace v současnosti. V žádosti – na co se žádá,
jaká suma a kolik je subjekt schopný dát z vlastních zdrojů.
p. Horák: Kdy by se akce realizovala?
p. Soukup: Žádost podaná letos do června. Realizace zhruba v roce 2017.
Ing. Zahradníček: Jaký je rozsah realizace, co tam vše bude?
p. Soukup: Co si řekneme a např. jaké materiály zvolíme. Sportoviště pro děti „na dvoře“
p. Holman: Je prostor v rozpočtu na sportoviště za dodržení priorit r. 2017?
p. Soukup: V roce 2017 jsme schopni nad rámec priorit uvolnit půlku ze svých prostředků.
Možno vzít popř. úvěr – další postup věcí zastupitelstva.
Bc. Holman: Jak postupuje projekt kanalizace Křešic a Psinic?
p. Soukup: Realizačně spíš rok 2018.
p. Horák: Jak areál bude vypadat, co tam vše bude, představa?
p. Soukup: Víceúčelové sportoviště s více prvky. Záleží na zastupitelstvu.
p. Horák: Bude vstup i pro veřejnost?
p. Soukup: Záleží na zřizovateli.
p. Valnoha: Sportoviště je určitě pozitivum a větší atraktivita pro školu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky ze dne 9.2.2016 na
zpracování projektové dokumentace „Víceúčelový sportovní areál v zahradě ZŠ Libáň“
včetně administrace a podání žádosti o dotaci z MŠMT. Zastupitelstvo pověřuje starostu
města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.6. Nabídka – „úprava otopného zdroje MěÚ Libáň“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení nabídky od firmy Project A plus na přípravu dokumentace pro stavební
řízení a provedení akce „Úprava otopného zdroje, rozvody UT MěÚ Libáň“.
Náklady na vytápění malé části domu jsou zhruba 200 až 220 tisíc korun. V budově je plyn,
využít lze tedy plyn bez dotačního titulu. S využitím dotací je předpokládaná investice
2 800 000,-- Kč z důvodu použití kogenerační jednotky, která je podmínkou dotačního
programu. Klasická plynová kotelna dle původní studie umístěná ve druhém NP může být
zrealizována zhruba investice 850 000,-Kč. V této částce bude i kompletní otopný systém pro
všechny prostory budovy. Roční úspora je zhruba 100 až 130 tis. korun oproti přímotopům.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Ing. Zahradníček: Připravit dokumenty pro realizaci je dobrá věc.
p. Řezníček: Kvůli úsporám je nutné o tom určitě uvažovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky ze dne 9.2.2016 na „Úpravu
otopného zdroje-rozvody ÚT v budově MěÚ č.p.36“. Zpracování projektové dokumentace,
výběru zhotovitele a TDI – na žádost investora, bez dotační podpory. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.7. Buňkoviště v areálu sportoviště
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Výsledek z jednání s vedením TJ Sokol Libáň nad variantami buňkoviště, informace k
nabídkám firmy AB-CONT.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Valnoha: Dobře, že došlo k setkání.
p. Horák: Sportovci jsou k tomu řešení tlačeni. Je to také o penězích.
p.starosta: Jednání proběhlo velmi konstruktivně, což je pozitivní. Tomu přispělo i to, že
předseda TJ Sokol Libáň si získal informace o možnostech získávání dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň bere na vědomí informaci o jednání s TJ a současně požaduje
zpracování konkurenční nabídky od firmy ALGECO k nabídce AB-CONT.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
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Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

17.8. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír a p. Soukup Petr
- P. starosta podal informace ohledně obsahu dohody s PČR týkající se kamerového systému.
Město Libáň by zřídilo kamerový systém a poté ho předá do správy, na základě této dohody,
Policii ČR.
Vyvolat jednání s policií ohledně dohody týkající se přenosu dat a úložiště dat.
p. Horák: Kolik by bylo kamer?
p. Starosta: První musí být uzavřena dohoda, návrh záznamového zařízení a poté se uvidí
kolik kamer.
p. Etrych: My budeme první obcí?
p. Přibyl: Pravděpodobně ano.
Bc. Holman: Vysvětlil detaily technického zabezpečení.
p. Přibyl: Domluvíme termín jednání s policií.
- P. starosta seznámil s obsahem zprávy PČR o stavu veřejného pořádku v roce 2015.
- P. starosta informoval o setkání s p. Horákem ohledně Hostince U Koruny. Zda se tato
nemovitost prodává? V současnosti není úmysl majitelů prodávat tuto nemovitost. Záměr do
budoucna s tímto hostincem je možná přestavba, popř. možný i prodej.
- P. místostarosta informoval ohledně žádostí o dotace od MV,IROP a PRV: Byly podány
informace ohledně dotací z Otevřených zahrad Jičínska, kde je Město Libáň členem místní
akční skupiny. Proto může Město Libáň žádat o dotace samo. Vypsané dotace z IROP – kde
je přiděleno zhruba 40 mil. Kč. V případě Libáně je záměr: rekonstrukce hasičské zbrojnice,
vybavení učeben školy, cyklostezka mezi Libání a Dětenicemi. Předpoklad získání dotace až
100%. Z programu rozvoje venkova (PRV) je možnost čerpání dotace na opravu koryt
vodotečí a výsadbu dřevin. Dalším možným bodem je vytipování naučných stezek. Další
dotace jsou z národních fondů, které je možné čerpat na revitalizaci rybníka, zadržení vody
v krajině.
- P. starosta informoval o opravě hasičského auta.
- P. Starosta informoval o jednání na KHS Jičín – podána žádost o dotaci na dopravní vozidlo
pro zhruba 8 lidí. Stávající Avia je již ve špatném technickém stavu.
17.9. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi
Pí. ředitelka Hazdrová: Poděkování za vstřícné kroky ku prospěchu nejen dětí, ale všech - za
realizované akce (přestavba budovy školy) a budoucí akce, které jsou připravovány.
17.10. Souhrn přijatých usnesení
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 24.února 2016
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Z17/01/02/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup,
David Horák a Mgr. Valnoha Milan.
Z17/02/02/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Milana Etrycha Ph.D. a
Jindřicha Řezníčka
Z17/03/02/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 17. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z17/04/02/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z17/05/02/16 - Zastupitelstvo města Libáň schvaluje, jako zhotovitele akce „ Rekonstrukce
střechy MŠ Libáň“ firmu Regionální stavební CZ a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Smíchov s adresou pro doručení náměstí Českých bratří 36, 460 01 Liberec, IČ:24806501,
DIČ:CZ24806501 za nabídkovou cenu 359 236,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/06/02/16 Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích zástupce města Jaromíra Přibyla a náhradníka Bc. Davida Holmana na
22. řádnou valnou hromadu VOS, a.s, Jičín, která se bude konat dne 8.6.2016 a pověřuje je
účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Z17/07/02/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky ze dne
9.2.2016 na zpracování projektové dokumentace „Víceúčelový sportovní areál v zahradě ZŠ
Libáň“ včetně administrace a podání žádosti o dotaci z MŠMT. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/08/02/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky ze dne
9.2.2016 na „Úpravu otopného zdroje-rozvody ÚT v budově MěÚ č.p.36“. Zpracování
projektové dokumentace, výběru zhotovitele a TDI – na žádost investora, bez dotační
podpory. Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/09/02/16 Zastupitelstvo města Libáň bere na vědomí informaci o jednání s TJ a současně
požaduje zpracování konkurenční nabídky od firmy ALGECO k nabídce firmy AB-CONT.
17.11. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM 30. března.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 17. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtová opatření č. 1/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 26.2.2016
Ověřovatelé:

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

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka: Jiřina Zahradníčková DiS.

-8-

