ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 25. května 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:

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

Omluveni:

2 členové zastupitelstva (Ing. Milan Etrych Ph.D., David Pošepný DiS.)

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 5 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 18.5.2016 pod č.j. 24/2016.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích – je-li přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva).
Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi: Petr Soukup, Mgr. Valnoha Milan, Bc. Holman David
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Valnoha
Milan, Bc. Holman David
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele byli navrženi: Horák David, Jindřich Řezníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Horáka Davida a Jindřicha Řezníčka
Výsledek hlasování:
Pro
7
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. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
4. SMLOUVA O VÝPUJČCE S POLICIÍ ČR
5. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
6. NÁKUP POZEMKU
7. ŽÁDOST O NEINVESTIČNÍ DOTACI
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. USNESENÍ
11. ZÁVĚR
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 20. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
20.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2016 a 6/2016.
Starosta města dne 5.5.2016 schválil rozpočtové opatření č. 5/2016 - změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 99.000,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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Rozpočtové opatření č. 6/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
32.000,- 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. 06/2016 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0

výdaje:
7
0
0

20.3. Pronájem nebytových prostor
- přednese p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o žádost MUDr. Michaely Strejčkové, trvale bytem……………….., praktický
lékař pro dospělé v Libáni, o pronájem prostor čekárny bývalé gynekologické ordinace
v 1. poschodí zdravotního střediska č.p. 17 o výměře 12,04m2 za částku 300,-Kč/m2/rok.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce pod č.j. 21/2016 od 5.5.2016.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na
zdravotním středisku č.p. 17 v Libáni s MUDr. Michaelou Strejčkovou, trvale bytem
…………….. od 1.6.2016 spočívající v pronájmu prostor čekárny v 1. poschodí o výměře
12,04m2 za částku 300,- Kč/m2/rok. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.4. Smlouva o výpůjčce s Policií ČR
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o informace o smlouvě o výpůjčce s Policií ČR, kdy musí být vyvěšen záměr
o poskytnutí jako výpůjčku nebytový prostor v obecním domě č.p. 36 .
20.5. Záměr prodeje pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parcelního čísla st. 298 o výměře
347m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň, na kterém je umístěna stavba č.p. 259
za odhadní cenu 103.120,-Kč dle znaleckého posudku č.5743/75/2016. Vlastníkem
této stavby je p. ………., který chce využít předkupního práva na pozemek, které bylo
v minulosti již p. ……… nabídnuto.
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Pan starosta Jaromír Přibyl 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. 298 o výměře 347 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň za odhadní cenu
103.120,-Kč dle znaleckého posudku č.5743/75/2016 – ocenění věci movité - st.
pozemek pč. 298 v k.ú. Libáň, zpracovaného panem ……….. dne 17.5.2016.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
20.6. Nákup pozemku
- přednesl p. Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o nákup pozemků v k.ú. Libáň, jejichž vlastníkem je několik osob s různým
podílem a tito vlastníci nabídli pozemky k prodeji prostřednictvím pana ……...
Místostarosta seznámil zastupitele s odborným oceněním ceny jednotlivých nabízených
pozemků (příloha zápisu) a informoval o jednání s majiteli pozemků, které proběhlo
25.5.2016.
a) parc. č. st. 612 o výměře 55m2 v k.ú. Libáň, na kterém je umístěna stavba č.p. 6,
která je ve vlastnictví města Libáň.
b) parc. č. 1621 o výměře 1207 m2 v k.ú. Libáň
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko a vyjádřit se k danému nákupu pozemků.
p. starosta Přibyl: Souhlasím určitě s odkupem pozemku pod stavbou
p. Horák: Udělat kompromis. Koupit za odhadní cenu pozemek pod stavbou a druhý
pozemek zhruba za 15.000,-Kč.
p. Zahradníček: Souhlasím s odkupem pozemku za cenu v posudku a zbytek do cca
30.000 Kč.
p. Soukup: Což činí cca 20 Kč/m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň navrhuje koupit stavební pozemek parc.č. st. 612 o výměře
55 m2 v k.ú.Libáň za odhadní cenu 239 Kč/m2 a parcelu parc.č.1621 o výměře 1207m2
v k.ú. Libáň za 20 Kč/m2.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města se seznámením protistrany s výše
uvedeným návrhem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
20.7. Žádost o neinvestiční dotaci
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o žádost Oblastní charity Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín o poskytnutí dotace
ve výši 50.000,- Kč na provozní náklady související s poskytováním sociální služby:
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„sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ a „podpora práce s dětmi a rodinami
v agendě sociálně právní ochrany dětí“ realizovaná prostřednictvím „Centra Sasanka“.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Horák: Jsou nějaké výsledky?
p. Přibyl: Teprve nyní to začíná od července a budeme chtít informace o plánovaných
aktivitách.
Mgr. Valnoha: Děti do Sasanky dojíždí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč
Oblastní charitě Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín na provozní náklady související
s poskytováním sociální služby: „sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ a
„podpora práce s dětmi a rodinami v agendě sociálně právní ochrany dětí“
realizovaná prostřednictvím „Centra Sasanka“. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
20.8. Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
- o prodeji domu Hostinec U Koruny za cenu 3.000.000,- Kč.
- o prodeji areálu Technických služeb firmě Beleta, se kterou se vedou další jednání i
ohledně smlouvy o smlouvě budoucí
- o auditu na Městském úřadě Libáň, který proběhl bez výhrad
p. místostarosta Soukup informoval:
- o stavebních pracích v Libáni
- o smlouvě s VOS týkající se aktualizací, které by proběhly ve chvíli, kdy bude
dokončeno 13 RD v ul. Českých bratří a po kolaudaci Lindnerovi ulice
- o přejímce Lindnerovi ulice
- o bezpečnostních mřížích a jejich případné ceně do vstupu Kulturního domu
- informoval o schůzce s vlastníky pozemků Na Tržišti, ohledně vytyčení a zaměření
pozemků, což bylo bodem programu minulého zasedání ZM
p. David Holman informoval:
- o Libáňské hvězdné noci, která bude 2. července. Vystoupí kapely The Beatles
revival, Kabát revival, Tři ségry Banditos. Odpolední program začíná od 15:00 hod.
s programem pro děti, ohňostroj. Ceny vstupného na místě: dospělí 180,-Kč, děti od 6
let 100,-Kč, v předprodeji dospělí 130,- Kč, děti od 6 let 80,- Kč
20.9. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
p. Horák: Jaká je situace s vjezdy u 13 RD v ul. Českých bratří?
p. Přibyl: Čeká se stále na vyjádření od dopravní policie.
p. Soukup: Je připravena firma na kanalizaci a také plyn v ul. Českých bratří
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pí. Sajdlová: Kdo určoval termín „Hvězdné noci“? Ve Psinicích je ten den
„Babetiáda“ z důvodu uzávěrky silnice, kdy doprava povede na Zliv a babety jezdí
také na Zliv.
p. Holman. Termín byl určen na základě volného termínu zvukaře, jedné z kapel a také
z důvodu termínu kdy je volné podium. Uzávěrka silnice bude od 15:00 hodin, což by
nemělo být v kolizi s „Babetiádou“
pí. Sajdlová: P. Skála stále vozí nepořádek za zvonici ve Psinicích a byl na to
upozorněn.
p. Přibyl: Prověříme to a budeme to řešit.
20.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednese člen návrhové komise
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 25. května 2016
Z20/01/05/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Soukup Petr,
Mgr. Valnoha Milan a Bc. David Holman
Z20/02/05/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Řezníčka Jindřicha a
Horáka Davida
Z20/03/05/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 20. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z20/04/05/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z20/05/05/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor na zdravotním středisku č.p. 17 v Libáni s MUDr. Michaelou Strejčkovou, trvale
bytem …………… od 1.6.2016 spočívající v pronájmu prostor čekárny v 1. poschodí o
výměře 12,04m2 za částku 300,- Kč/m2/rok. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z20/06/05/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelní číslo st. 298 o výměře 347 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň za odhadní
cenu 103.120,-Kč dle znaleckého posudku č.5743/75/2016 – ocenění věci movité - st.
pozemek pč. 298 v k.ú. Libáň, zpracovaného panem ……….. dne 17.5.2016.
Z20/07/05/16
Zastupitelstvo města Libáň navrhuje koupit stavební pozemek parc.č. st. 612 o výměře 55 m2
v k.ú.Libáň za odhadní cenu 239 Kč/m2 a parcelu parc.č.1621 o výměře 1207m2 v k.ú. Libáň
za 20 Kč/m2.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města se seznámením protistrany s výše uvedeným
návrhem
Z20/08/05/16 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000
Kč Oblastní charitě Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín na provozní náklady související s
poskytováním sociální služby: „sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ a „podpora
práce s dětmi a rodinami v agendě sociálně právní ochrany dětí“ realizovaná prostřednictvím
„Centra Sasanka“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
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20.11. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 29.6.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 20. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 5/2016
5) Rozpočtové opatření č. 6/2016
6) Vyvěšený záměr o pronájmu nebytových prostor v obecním domě č.p.17, parc.č.st.334/1
v k.ú. Libáň
7) Ocenění pozemků: parc. č. st. 612 o výměře 55m2 v k.ú. Libáň, na kterém je umístěna
stavba č.p. 6, která je ve vlastnictví města Libáň, parc. č. 1621 o výměře 1207 m2 v k.ú.
Libáň
8) Znalecký posudek č.5743/75/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 27.05.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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