ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. března 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva (Ing. Milan Etrych Ph.D.)

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 23.03.2016 pod č.j. 16/2016.
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, Mgr. Valnoha Milan, Ing. Zahradníček
Michal
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Valnoha
Milan, Ing. Zahradníček Michal
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele byli navrženi: Jindřich Řezníček a David Horák
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a Davida
Horáka.
Výsledek hlasování:
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
SMLOUVA O NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI OTEVŘENÉ
ZAHRADY JIČÍNSKA Z. S.
NÁVRH PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU - POVODÍ LABE
VÝBĚR DODAVATELE OKEN A DVEŘÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ
VÝBĚR ZHOTOVITELE OPRAVY FASÁDY MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBÁŇ
VÝBĚR
ZHOTOVITELE
INFRASTRUKTURA
LIBÁŇ
13
RODINNÝCH DOMŮ - PLYN
ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
NABÍDKA NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI NA CHODNÍKY LIBÁŇ A PSINICE
NABÍDKA NA AKTUALIZACI PROJEKTU „ HORA“
NABÍDKY NA „REVITALIZACI RYBNÍKA ZLIV“
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2015
ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ LIBÁŇ PRO ROK 2016
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TS MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2015
ŽÁDOST O KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY- POZEMKOVÝ
ÚŘAD
PROJEKT DÍLNA TECHNICKÉ SLUŽBY
VÝBĚR ZHOTOVITELE KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN PRO ZŠ LIBÁŇ
A ČÁSTI CHODNÍKU V ULICI JIRÁSKOVA
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
USNESENÍ
ZÁVĚR

Pan místostarosta Petr Soukup 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 program 18. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.1. Kontrola plnění usnesení ze 17. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
18.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2016 a 3/2016.
Starosta města dne 18.3.2016 schválil rozpočtové opatření č. 2/2016 změny na straně příjmů i
výdajů ve výši 18.000,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 3/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
101.000,-- 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. 03/2016 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0

výdaje:
8
0
0

18.3. Smlouva o návratné finanční výpomoci Otevřené zahrady Jičínska z.s.
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o smlouvu o návratné finanční výpomoci Otevřeným zahradám Jičínska z.s. v
částce 100 000,- Kč za účelem předfinancování provozních nákladů na přípravu
strategie rozvoje území. Termín vrácení půjčené částky do 31.7.2016.
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 o návratné finanční výpomoci
Otevřeným zahradám Jičínska z.s., IČ: 27017346 se sídlem 17. listopadu 1074, 506 01
Jičín v částce 100 000,- Kč. Termín vrácení půjčené částky do 31.7.2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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18.4. Návrh prodeje obecního pozemku – povodí Labe
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o nabídku odkupu státním podnikem Povodí Labe obecního pozemku
parcelní číslo st. 945 o výměře 85 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň, na
kterém je umístěna část stavby vodního díla – jez za cenu 13.140,-Kč.
Záměr a smlouva byla zastupitelům doručena přes e-mailovou schránka.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelní číslo
st. 945 o výměře 85 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.5. Výběr dodavatele oken a dveří Mateřská škola Libáň
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Výběr dodavatele oken a dveří v Mateřské škole Libáň z doručených cenových nabídek.
a) Výměna ALU vstupních dveří MŠ Libáň
Jednání komise - hodnocení nabídek proběhlo 30.03.2016 ve 13:30 hodin. Zápis z
jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
1. PFT s.r.o., u Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín, IČO: 49813587, nabídková cena
119.637,- Kč bez DPH
2. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024, nabídková
cena 99.404,- Kč bez DPH
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jako dodavatele na akci Výměna ALU vstupních
dveří v budově Mateřské školy Libáň firmu Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89
Lázně Toušeň, IČO: 28436024 s nabídkovou cenou 99.404,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

-4-

b) Výměna (plastových) oken a dveří MŠ Libáň
Jednání komise - hodnocení nabídek proběhlo 30.03.2016 ve 13:00 hodin. Zápis z
jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
1. PFT s.r.o., U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín, IČO: 49813587, nabídková cena
651.503,- Kč bez DPH
2. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024, nabídková
cena 672.605,- Kč bez DPH
3. OKAY-Plast s.r.o., Špálova 368, 507 43 Sobotka - neakceptování požadavků dle
zadání i přes vyžádanou úpravu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
p. Horák: Kolik oken je na budově Mateřské školy Libáň
p. Přibyl: Dle dokumentů k nahlédnutí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jako dodavatele na akci Výměna (plastových) oken
a dveří v budově Mateřské školy Libáň firmu PFT s.r.o., U Javůrkovy louky 567, 506 01
Jičín, IČO: 49813587 s nabídkovou cenou 651.503,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.6. Výběr zhotovitele opravy fasády Mateřská škola Libáň
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Výběr zhotovitele opravy fasády Mateřská škola Libáň z doručených cenových nabídek.
a) Aleš Michal, Erbenova 1054, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí, IČO: 72814331
nabídková cena 220.620,- Kč s DPH.
b) Hedvika Kynzlová, Víta Nejedlého 279, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 45100497,
nabídková cena 277.140,- Kč bez DPH.
Pan místostarosta 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 zhotovitele akce „ Rekonstrukce – oprava fasády
budovy Mateřské školy Libáň pana Aleše Michala, Erbenova 1054, 506 01 Jičín –
Valdické Předměstí, IČO: 72814331 nabídková cena 220.620,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.7. Výběr zhotovitele infrastruktura Libáň 13 rodinných domů – plyn
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Výběr zhotovitele infrastruktura Libáň 13 RD ul. Českých bratří – plyn z doručených
cenových nabídek.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 16.03.2016, do12:00 hodin. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 16.03.2016 ve 14:30 hodin. Zápis z
jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli
Infrastruktura Libáň 13 RD ul. Českých bratří – plyn.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o., 5. května 460, 551 02 Jaroměř 3, IČO: 26000296,
DIČ: CZ26000296 , nabídková cena bez DPH 1.200.100,- Kč.
b) LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 15035808, DIČ: 264-15035808,
nabídková cena bez DPH 1.607.134,63 Kč.
c) Gasco spol. s r.o., náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice, IČO: 15049035,
DIČ:CZ15049035, nabídková cena bez DPH 1.502.511,06 Kč
Nejnižší nabídku podala firma ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o., 5. května 460, 551 02
Jaroměř 3, IČO: 26000296, DIČ: CZ26000296 , nabídková cena bez DPH 1.200.100,Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitele akce „Infrastruktura Libáň 13 RD ul.
Českých bratří – plyn firmu ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o., 5. května 460, 551 02
Jaroměř 3, IČO: 26000296, DIČ: CZ26000296, nabídková cena 1.200.100,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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18.8. Zázemí pro sportovce
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Seznámení s cenovými nabídkami firmy AB-CONT a ALGECO s.r.o.
Cenové nabídky obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
a) AB-CONT, Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482341,
DIČ:CZ27482341, nabídková cena 1.247.200,- Kč bez DPH
b) ALGECO s.r.o., Brněnská 703, 686 03 Staré Město, IČO: 25520334, DIČ:
CZ25520334, nabídková cena 1.225.030,- Kč bez DPH
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Horák: vyjádření se k zázemí pro sportovce: Nabídky mají vysokou cenu + počítat s
dalšími náklady, což je o mnoho víc, než byl předpokládaný výdaj na tuto akci. Z
estetického hlediska se buňky nehodí do prostoru hřiště. Jestli by nebylo vhodné
přemýšlet o zděném prostoru pro sportovce.
p. Pošepný: vysoká cena za buňky
p. Přibyl: Návrh byl dle předlohy sportovců. Původně 5 buněk a dle návrhu sportovců
byl počet buněk navýšen na 8 buněk. Ohledně bezpečnosti a podnětu ze strany TJ by
se dal komplex uzavřít včetně zázemí.
Ing. Zahradníček: Zděná varianta by byla o mnoho dražší. Buňky jsou srovnatelné ve
vnitřních prostorech jako zděná stavba z vlastní zkušenosti z firmy. Cena pro jeden
spolek – sportovci- je poměrně vysoká.
p. Pošepný: dotaz: Jestli je možné dostat nějaké peníze z jiných zdrojů?
p. Přibyl: Předseda spolku p. Smetana to také zjišťoval a je to obtížné získat peníze
z jiných zdrojů.
p. Horák: Sportovci toto řešení berou jako nutné zlo.
p. Přibyl: Jak již dříve informoval, v současné době jsou vypisovány dotační výzvy
průběžně a k aktuálnímu výhledu není jasné, které výzvy bude možno využít k
záměru rekonstrukce celého areálu – koupaliště a ubytovna. Tyto buňky budou zcela
nové.
p. Holman: Předseda spolku + ostatní sportovci akceptovali tuto akci.
p. Holman: Vyjádřil se ohledně výzvy k areálu a její důležitosti k revitalizaci
koupaliště a celého souvisejícího areálu. Tento kompromis by splnil účel.
p. Horák: Sportovci předpokládali, že se tento bod odloží a bude se o tom jednat jindy.
p. Přibyl: Návrhy obou nabídek byly na programu na toto jednání.
Mgr. Valnoha: Dotaz ohledně nájemníku, jestli je to také v řešení.
p. Přibyl: Samozřejmě to s tím má také souvislost
p. Valnoha: dotaz. V případě rekonstrukci jestli bude navýšena kapacita ubytování.
p. Přibyl: S navýšením se počítá a i se zkvalitněním celkového ubytování.
p. Soukup: Přestože spolek, patří k největším v našem městě, považuje tuto investici
jako nepřiměřeně vysokou s ohledem na ostatní spolky působící na území města.
Přesto považuje toto za důležitý krok a s touto nabídkou souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje cenovou nabídku firmy ALGECO s.r.o.,
Brněnská 703, 686 03 Staré Město, IČO: 25520334, DIČ: CZ25520334 na realizaci
zázemí pro sportovce v areálu sportoviště za celkovou cenu 1 225 030,-Kč bez DPH
s realizací do konce 07/2016 včetně provedení potřebné stavební připravenosti.
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Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
1
Zdrželi se
2
Usnesení bylo přijato.
18.9. Nabídka na projektovou dokumentaci na chodníky – Libáň a Psinice
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Seznámení s nabídkou na projektové dokumentace pro město Libáň a administrační
činnosti pro možnost získání dotace. Dotace se netýká ulic Dukelská a Tyršova. Bude
provedeno z rozpočtu města samostatně.
Cenové nabídky obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek a je
přílohou tohoto zápisu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Horák: Kolik činí odměna projektanta z celkového díla.
p. Přibyl: Obvykle 5%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky Ing. Tomáš Rak,
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 74156179 ze dne 4.3.2016 na
projektovou dokumentaci pro město Libáň a administrační činnost v rámci získání
dotace na chodníky v Libáni v ulici Emlerova a v obci Psinice. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.10. Nabídka na aktualizaci projektu „ Hora“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o cenovou nabídku Obnova ovocných sadů a krajinných struktur v libáňských
Horách z dotačního programu OPŽP ze dne 2.3.2016 na částku 185.000,- Kč bez
DPH. Z toho 55.000,- Kč – po odevzdání projektu – pouze v případě, že bude nutno
zpracovat projekt znovu (v případě, že v lokalitě nedošlo ke změnám, bude projekt
pouze zdarma upraven) a 130.000,- Kč po získání akceptačního listu. Zpracování
dendrologického a biologického posudku (nový požadavek MZE) za částku cca
20.000,-Kč. Dále nabídka obsahuje cenu za autorský dozor ve výši 2% z celkových
způsobilých nákladů projektu.
Cenovou nabídku obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy PMA architects
s.r.o., Kaštanová 566/125f, 620 00 Brno, IČ: 04400836, DIČ: CZ04400836 - Obnova
ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských horách z dotačního programu
OPŽP ze dne 2.3.2016 na částku185.000,- Kč bez DPH. Z toho 55.000,- Kč – po
odevzdání projektu pouze v případě, že bude nutno zpracovat projekt znovu (v případě,
že v lokalitě nedošlo ke změnám, bude projekt pouze zdarma upraven) a 130.000,- Kč
po získání akceptačního listu, dále zpracování dendrologického a biologického
posudku (nový požadavek MZE) za částku cca 20.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.11. Nabídka na „Revitalizaci rybníka Zliv“
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o cenové nabídky zajištění revitalizace Zlivského rybníka včetně
administrační činnosti pro možnost získání dotace. V případě, že se podaří zajistit
veškeré potřebné podklady do 20.04.2016, bude o dotaci zažádáno v termínu do
30.04.2016. V opačném případě využijeme další výzvy.
Byly doručeny nabídky firem:
a) ALTA PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 160 00 Praha 6, IČ: 24850128, DIČ:
CZ24850128, nabídková cena, 50.000,-Kč bez DPH
b) RPA Engineering, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 04351142,
DIČ: CZ04351142, nabídková cena minimálně 112.800,-Kč.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy ALTA PRO s.r.o.,
Za Hládkovem 981/7, 160 00 Praha 6, IČ: 24850128, DIČ: CZ24850128, nabídková
cena, 50.000,-Kč bez DPH na projektovou dokumentaci pro město Libáň v rámci
získání dotace k zajištění revitalizace Zlivského rybníka. V případě, že se podaří zajistit
veškeré potřebné podklady do 20.04.2016, bude o dotaci zažádáno v termínu do
30.04.2016. V opačném případě využijeme další výzvy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.12. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
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Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín žádá o
schválení účetní závěrky za rok 2015 a o vypořádání výsledku hospodaření za účetní
období 2015. Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín vytvořila v hlavní
činnosti hospodářský výsledek ve výši 678,40 a v doplňkové činnosti ve výši
141 714,56, tzn. hospodářský výsledek za rok 2015 je celkem 142 392,96 Kč.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín navrhuje rozdělit
hospodářský výsledek takto: do rezervního fondu 142 392,96 Kč.
Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Ing. Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín za rok 2015 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 142 392,96 Kč.
Zisk za rok 2015 ve výši 142 392,96 Kč bude přeúčtován do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.13. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Libáň pro rok 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín žádá o
schválení účetního odpisového plánu pro rok 2016 v částce 27 550,00 Kč za měsíc
v položkách specifikovaných v žádosti.
Odpisový plán obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Ing. Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín na rok 2016 v částce 27 550,00 Kč
za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.14. Účetní závěrka TS Města Libáň za rok 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Technické služby města Libáň žádá o schválení účetní
závěrky za rok 2015 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Technické
služby města Libáň vytvořily ztrátu z hlavní činnosti ve výši – 9 445,60 Kč a zisk z
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hospodářské činnosti ve výši 286 084,61 Kč, tzn. celkový zisk za rok 2015 je ve výši
276 639,01 Kč.
Ředitelka technických služeb města Libáň navrhuje převést zisk za rok 2015 ve výši
276 639,01 Kč z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a rozdělit
takto:
1. na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období ve výši 143 479,32 Kč
(pokrytí ztráty z minulých let)
2. na účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši
133 159,69 Kč
Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Ing. Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Technické služby města Libáň za rok 2015 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši 276 639,01 Kč.
Celkový zisk za rok 2015 ve výši 276 639,01 Kč bude přeúčtována z účtu 431 Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení a rozdělen:
1. na účet 432 Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období ve výši 143 479,32 Kč.
2. na účet 413 Rezervní fond
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 133 159,69 Kč
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.15. Žádost o komplexní pozemkové úpravy – pozemkový úřad
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Informace k možnosti podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy – pozemkový
úřad. Důvodem pro podání žádosti je možnost rozdělení pozemků dle vlastníků, jejich
optimální sloučení a zajištění přístupů majitelů pozemků ke svému majetku. Dále toto
rozhodnutí skýtá možnost získat vybudování třech hlavních komunikací dle
požadavku města na náklady pozemkového úřadu.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti Pozemkovému úřadu Jičín o
provedení komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Libáň, Psinice,
Křešice a Zliv.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
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Usnesení bylo přijato.
18.16. Projekt dílna Technické služby
- přednesl Petr Soukup – místostarosta
Seznámení s cenovou nabídkou firmy PROIS a.s. Hradec Králové, Veverkova 1343,
500 02 Hradec Králové, IČO:25943022, DIČ:CZ25943022 projekčních prací na
novostavbu dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb města Libáň ze dne
1.3.2016 v celkové výši 70.000,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje PD DUR+DSP,
inženýrskou činnost a rozpočet s výkazem výměr.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy PROIS a.s.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO:25943022, DIČ:CZ25943022
projekčních prací na novostavbu dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb
města Libáň ze dne 1.3.2016 v celkové výši 70.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

18.17. Výběr zhotovitele kabelové přípojky NN pro ZŠ Libáň a části chodníku v ulici
Jiráskova
- přednesl p. Petr Soukup - místostarosta
Výběr zhotovitele kabelové přípojky nízkého napětí pro Základní školu Libáň z
doručených cenových nabídek.
a) zhotovitel kabelové přípojky nízkého napětí pro Základní školu Libáň
1. Miloš Bláha, Elektroinstalace, Markvartice 98, 507 42 Markvartice, IČO:
46512501, DIČ. CZ6909173172 za cenu 388.717,- Kč s DPH
2. Radomír Urban, Elektroinstalace, Staré Hrady 85, 507 23 Libáň, IČO: 72814411,
DIČ: CZ7612013178 za cenu 354.057,-Kč s DPH
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitelem kabelové přípojky nízkého napětí pro
Základní školu Libáň pana Radomíra Urbana, Elektroinstalace, Staré Hrady 85, 507 23
Libáň, IČO: 72814411, DIČ: CZ7612013178 za nabídkovou cenu 354.057,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) zhotovitel rekonstrukce části chodníku v ulici Jiráskova
1. Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320, DIČ: CZ28846320
za nabídkovou cenu 308.249,20 Kč bez DPH
2. Jan Aubrecht, Emlerova 149, 507 23 Libáň, IČO: 71940154, DIČ: CZ8309033194
za nabídkovou cenu 293.600,- Kč bez DPH
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitelem rekonstrukce části chodníku v ulici
Jiráskova pana Jana Aubrechta, Emlerova 149, 507 23 Libáň, IČO: 71940154, DIČ:
CZ8309033194, nabídková cenu 293.600,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.18. Ostatní informace
- přednesl p. Přibyl Jaromír
Pan Starosta seznámil přítomné s dalším vývojem týkající se kamerového systému v Libáni.
Pan starosta seznámil přítomné se skutečností, že Policie ČR pokutuje za špatné parkování
ve městě Libáň.
18.19. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi
Pan Horák vznesl dotaz: Jak to vypadá s novou výstavbou rodinných domů v ul. Českých
bratří a vjezdy na pozemky?
Pan starosta Přibyl reagoval na dotaz a informoval, že ohledně této problematiky bylo
provedeno místní šetření s osobami dotčených správních orgánů. V současnosti projektant
tuto situaci řeší a v nejkratší době bude dodán projekt. Z hlediska značení bude přesun značek
obce a přesun zónových značek nebude. Ohledně řešení sjezdů bude další schůzka příští
středu.
Pan Pošepný vznesl dotaz ohledně vchodu do kulturního domu z důvodu jeho neustálého
znečišťování a ničení. Jestli by nebylo vhodné tam dát nějaké zábrany proti vstupu.
Pan starosta Přibyl reagoval na dotaz: může se to řešit a můžeme se poptat po výrobci mříží.
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18.20. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl p. Soukup Petr – místostarosta
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. března 2016
Z18/01/03/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z18/02/03/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a
Davida Horáka.
Z18/03/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 18. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z18/04/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z18/05/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o návratné finanční
výpomoci Otevřeným zahradám Jičínska z.s., IČ: 27017346 se sídlem 17. listopadu 1074, 506
01 Jičín v částce 100 000,- Kč. Termín vrácení půjčené částky do 31.7.2016.
Z18/06/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelní číslo st. 945 o výměře 85 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň
Z18/07/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jako dodavatele na akci Výměna ALU
vstupních dveří v budově Mateřské školy Libáň firmu Window Holding a.s., Hlavní 456, 250
89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 s nabídkovou cenou 99.404,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/08/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jako dodavatele na akci Výměna
(plastových) oken a dveří v budově Mateřské školy Libáň firmu PFT s.r.o., U Javůrkovy
louky 567, 506 01 Jičín, IČO: 49813587 s nabídkovou cenou 651.503,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/09/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitele akce „ Rekonstrukce – oprava
fasády budovy Mateřské školy Libáň pana Aleše Michala, Erbenova 1054, 506 01 Jičín –
Valdické Předměstí, IČO: 72814331 nabídková cena 220.620,- Kč s DPH. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/10/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitele akce „Infrastruktura Libáň 13
RD ul. Českých bratří – plyn firmu ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o., 5. května 460, 551 02
Jaroměř 3, IČO: 26000296, DIČ: CZ26000296, nabídková cena 1.200.100,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/11/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje cenovou nabídku firmy ALGECO s.r.o.,
Brněnská 703, 686 03 Staré Město, IČO: 25520334, DIČ: CZ25520334 na realizaci zázemí
pro sportovce v areálu sportoviště za celkovou cenu 1 225 030,-Kč bez DPH s realizací do
konce 07/2016 včetně provedení potřebné stavební připravenosti.
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Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/12/03/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky Ing. Tomáš
Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 74156179 ze dne 4.3.2016 na
projektovou dokumentaci pro město Libáň a administrační činnost v rámci získání dotace na
chodníky v Libáni v ulici Emlerova a v obci Psinice. Zastupitelstvo pověřuje starostu města
uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/13/03/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy PMA
architects s.r.o., Kaštanová 566/125f, 620 00 Brno, IČ: 04400836, DIČ: CZ04400836 Obnova ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských horách z dotačního programu
OPŽP ze dne 2.3.2016 na částku185.000,- Kč bez DPH. Z toho 55.000,- Kč – po odevzdání
projektu pouze v případě, že bude nutno zpracovat projekt znovu (v případě, že v lokalitě
nedošlo ke změnám, bude projekt pouze zdarma upraven) a 130.000,- Kč po získání
akceptačního listu, dále zpracování dendrologického a biologického posudku (nový
požadavek MZE) za částku cca 20.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Z18/14/03/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy ALTA
PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 160 00 Praha 6, IČ: 24850128, DIČ: CZ24850128,
nabídková cena, 50.000,-Kč bez DPH na projektovou dokumentaci pro město Libáň v rámci
získání dotace k zajištění revitalizace Zlivského rybníka. V případě, že se podaří zajistit
veškeré potřebné podklady do 20.04.2016, bude o dotaci zažádáno v termínu do 30.04.2016.
V opačném případě využijeme další výzvy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/15/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín za rok 2015 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 142 392,96 Kč.
Zisk za rok 2015 ve výši 142 392,96 Kč bude přeúčtován do rezervního fondu.
Z18/16/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín na rok 2016 v částce 27 550,00
Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Z18/17/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Technické služby města Libáň za rok 2015 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši 276 639,01 Kč.
Celkový zisk za rok 2015 ve výši 276 639,01 Kč bude přeúčtována z účtu 431 Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení a rozdělen:
1. na účet 432 Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období ve výši 143 479,32 Kč.
2. na účet 413 Rezervní fond tvořený ze
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 133 159,69 Kč
Z18/18/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti Pozemkovému úřadu Jičín
o provedení komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Libáň, Psinice, Křešice a
Zliv.
Z18/19/03/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s akceptací cenové nabídky firmy PROIS
a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO:25943022, DIČ:CZ25943022 projekčních
prací na novostavbu dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb města Libáň ze dne
1.3.2016 v celkové výši 70.000,- Kč bez DPH.
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Zastupitelstvo pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z18/20/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitelem kabelové přípojky nízkého
napětí pro Základní školu Libáň pana Radomíra Urbana, Elektroinstalace, Staré Hrady 85,
507 23 Libáň, IČO: 72814411, DIČ: CZ7612013178 za nabídkovou cenu 354.057,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace
Z18/21/03/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zhotovitelem rekonstrukce části chodníku
v ulici Jiráskova pana Jana Aubrechta, Emlerova 149, 507 23 Libáň, IČO: 71940154, DIČ:
CZ8309033194, nabídková cenu 293.600,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
18.21. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 27.4.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 18. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 2/2016
5) Rozpočtová opatření č. 3/2016
6) Nabídka na projektovou dokumentaci na chodníky – Libáň a Psinice – kopie

Zápis byl vyhotoven dne: 1.4.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka: Jiřina Zahradníčková DiS.
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