ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. dubna 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, David Pošepný DiS., Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr
Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

1 člen zastupitelstva (David Horák)

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 2 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 20.4.2016 pod č.j. 19/2016.
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, Pošepný David DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení Petr Soukup, Mgr. Valnoha
Milan, Pošepný David DiS.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele byli navrženi: Bc. David Holman, Ing. Michal Zahradníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Bc. David Holmana, Ing. Michala
Zahradníčka
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.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU - POVODÍ LABE
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
OZV Č.2/2016 O SHROMAŽĎOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OBNOVA ZELENĚ „HORA“
ODMĚNA ČLENA KULTURNÍHO VÝBORU
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
USNESENÍ
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 19. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

19.1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
19.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2016.
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Rozpočtové opatření č. 4/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
105.000,- 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. 04/2016 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

19.3. Prodej obecního pozemku – Povodí Labe
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Na minulém veřejném zasedání ZM byl schválen záměr prodat obecní pozemek
parcelní č. st. 945 v katastrálním území Libáň o výměře 85 m2. Záměr prodat výše
uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce pod č. j. 18/16 ode dne 6.4.2016.
Povodí Labe, státní podnik nechalo vypracovat znalecký posudek - zjištěná cena
13 140,- Kč, což činí cca 155,- Kč za m2.
O prodej žádá Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové – Slezské Předměstí, IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Zahradníček: Přihlásil se i jiný zájemce?
Pan starosta Přibyl: Ne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parcelní č. st. 945
v katastrálním území Libáň o výměře 85 m2 za cenu 13 140,- Kč státnímu podniku
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ:
70890005, DIČ: CZ70890005 za podmínek, že kupující uhradí náklady spojené
s převodem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
19.4. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o dvě žádosti o prodej obecních pozemků parc. č. 868/36 o výměře 89m2
v k.ú. Libáň a 895/15 o výměře 1045m2 v k.ú. Libáň, které jsou ve vlastnictví Města
Libáň.
Žadatelé:
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a) ………………….- žádost o prodej obecních pozemků parc. č. 868/36 a 895/15
v k.ú. Libáň.
b)……………………- žádost o prodej části obecních pozemků parc. č. 868/36 a parc.
č. 895/15 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Pan místostarosta seznámil přítomné s jednáním se stavebníky, které proběhlo v roce
2013 týkající se právě výše uvedených pozemků a navrhuje vyvolat místní šetření.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň požaduje svolat k této problematice místní šetření, na
kterém bude stanoven způsob rozdělení předmětných pozemků tak, aby byly dodrženy
závěry z jednání se stavebníky ze dne 28.8.2013. Zastupitelstvo města je připraveno
schválit záměr prodeje částí obecních pozemků parc. č. 868/36 a parc. č. 895/15, oba
v katastrálním území Libáň, které jsou ve vlastnictví Města Libáň na základě
předložených závěrů z výše uvedeného místního šetření na některém z příštích jednání
zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
19.5. Obecně závazná vyhláška č.2/2016 města Libáň o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Libáň
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o návrh OZV č.2/2016 města Libáň o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Libáň, jelikož stávající Obecně závazná vyhláška
č.3/2008 neodpovídá aktuálnímu stavu.
Návrh OZV je přílohou.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 města Libáň o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Libáň
s účinností od 1.6.2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
19.6. Obnova zeleně „HORA“
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
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Jedná se o příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-16-27 týkající se poradenské, analytické a
konzultační služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu „Regenerace zeleně ve
městě Libáň“ s RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62800 Brno – Líšeň, IČ:
01399357, DIČ: CZ01399357 za pevnou cenu 29.600,-Kč bez DPH s tím, že nárok na
platbu vznikne dnem vydání akceptačního listu akce a za cenu vyjádřenou
v procentech odvozenou od výše udělené dotace ve výši 3%.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-16-27 s RPA
Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62800 Brno – Líšeň, IČ: 01399357, DIČ:
CZ01399357 za pevnou cenu 29.600,-Kč bez DPH s tím, že nárok na platbu vznikne
dnem vydání akceptačního listu akce a za cenu vyjádřenou v procentech odvozenou od
výše udělené dotace ve výši 3%. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
19.7. Odměna člena kulturního výboru
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o odměnu pro člena kulturního výboru pro pí. Lucii Hlaváčkovou s účinností
od 1.5.2016 dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích o peněžitých plněních
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů. V případě člena kulturního výboru – zastupitele vzniká za výkon
této funkce nárok na odměnu až ve výši 1097,- Kč. Starosta města navrhuje toto
peněžité plnění pro případ paní Lucie Hlaváčkové ve stejné výši jako u volených
zastupitelů.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Pan Pošepný: Souhlasím s odměnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích peněžité
plnění za výkon funkce člena kulturního výboru paní Lucii Hlaváčkové ve výši 1097,Kč. Toto peněžité plnění bude vypláceno měsíčně s účinností od 1.5.2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
19.8. Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
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- o dalším postupu ve věci odbahnění rybníka ve Zlivi. Veškerá dokumentace je
kompletní.
- informace ohledně video-loterijních terminálů a s tím související rozhodnutí
Ministerstva financí ČR – automaty odvezeny
- informace od firmy ČEZ, a.s. – rekonstrukce elektrického vedení z ulice Na
Ženichově, Komenského, Na Horách
- informace o navýšení rozpočtu ohledně Libáňské hvězdné noci a dětského dne
- informace o dětském dnu, který se uskuteční 11.6.2016 na hřišti v Libáni ve
spolupráci s místními spolky (Loutkové divadlo „Martínek“, Ochotnický divadelní
spolek Bozděch, SDH Libáň, SRPLŠ, TJ Sokol Libáň)
- informace týkající se NN ve Zlivi – rekonstrukce od května – stejné jako v obci
Křešice, s tím související rekonstrukce osvětlení i rozhlasu
- smlouva s Policií ČR ohledně záznamového zařízení umístěného v budově
Městského úřadu
p. místostarosta Soukup informoval:
- informace o rekonstrukci pouličního osvětlení ve Zlivi
- informace o Kulturním domě a rekonstrukci sociálního zařízení pro umělce a výhled
na další aktivity v příštích letech
- informace o možnosti odkupu pozemků v obci Kozodírky, na kterém stojí budova
města – nezařazeno do bodu programu z důvodů nejasností ohledně pohledávky na
jednom dotčeném pozemku.
p. starosta Přibyl informoval:
- ohledně rekonstrukce i ozvučení kulturního domu
- ohledně dotace k zateplení budovy úřadu - pro vypracování zprávy energetického
auditu je potřeba doložit závěrečné vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok
2015, které doposud firma EPK nedodala i přes opakovanou urgenci.

19.9. Diskuse
Pan starosta vyzval občany k diskusi.
p. Verner: „ Když bude obnova zeleně Na Horách, neuvažujete o vybudování
rozhledny?“
p. Přibyl: „Momentálně se jedná hlavně o regeneraci zeleně Na Horách.“
p. Soukup: „Dalo by se o tom uvažovat pro příští rok. Je možné i na stavbu rozhledny
získat dotace. Záleží na mnoha faktorech – např. z jakého materiálu, jaké náklady,
revize, bezpečnost a za jakých podmínek je možné mít rozhlednu.“
p. Přibyl: „Ohledně zeleně Na Horách by bylo možné využít sediment z rybníka na
okraje při vjezdu právě Na Hora, zasadit stromy a zkulturnit tyto části.“
19.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl p. Soukup Petr – místostarosta
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. dubna 2016
Z19/01/04/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha, David Pošepný DiS.
Z19/02/04/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Bc. Davida Holmana a Ing.
Michala Zahradníčka
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Z19/03/04/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 19. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z19/04/04/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z19/05/04/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parcelní č. st.
945 v katastrálním území Libáň o výměře 85 m2 za cenu 13 140,- Kč státnímu podniku
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ:
70890005, DIČ: CZ70890005 za podmínek, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Z19/06/04/16 Zastupitelstvo města Libáň požaduje svolat k této problematice místní šetření,
na kterém bude stanoven způsob rozdělení předmětných pozemků tak, aby byly dodrženy
závěry z jednání se stavebníky ze dne 28.8.2013. Zastupitelstvo města je připraveno schválit
záměr prodeje částí obecních pozemků parc. č. 868/36 a parc. č. 895/15, oba v katastrálním
území Libáň, které jsou ve vlastnictví Města Libáň na základě předložených závěrů z výše
uvedeného místního šetření na některém z příštích jednání zastupitelstva města.
Z19/07/04/16 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 města
Libáň o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Libáň s účinností od
1.6.2016.
Z19/08/04/16 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-16-27
s RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 62800 Brno – Líšeň, IČ: 01399357, DIČ:
CZ01399357 za pevnou cenu 29.600,-Kč bez DPH s tím, že nárok na platbu vznikne dnem
vydání akceptačního listu akce a za cenu vyjádřenou v procentech odvozenou od výše udělené
dotace ve výši 3%. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Z19/09/04/16 Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích
peněžité plnění za výkon funkce člena kulturního výboru paní Lucii Hlaváčkové ve výši
1097,- Kč. Toto peněžité plnění bude vypláceno měsíčně s účinností od 1.5.2016.
19.11. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 25.5.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 19. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 4/2016
5) Vyvěšený záměr prodeje obecního pozemku parcelního č. st. 945 v k.ú. Libáň
6) Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2016 Města Libáň
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Zápis byl vyhotoven dne: 02.05.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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