ZÁPIS
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. června 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
pdajů 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 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 22.6.2016 pod č.j. 35/2016.
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), 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. Etrych Milan, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup, Mgr. Valnoha
Milan, Ing. Etrych Milan, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Michal Zahradníček, Jindřich Řezníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Michala Zahradníčka a pana Jindřicha
Řezníčka
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.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 20. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2015
SMLOUVA O VÝPŮJČCE S POLICIÍ ČR
DOHODA O ÚŽÍVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU S POLICIÍ ČR
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
NABÍDKA NÁKUPU POZEMKŮ
PRODEJ POZEMKU

10. NABÍDKA DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽE – ROZHLAS ZLIV

11.OSTATNÍ INFORMACE
12.DISKUSE
13.USNESENÍ
14.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 21. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

21.1. Kontrola plnění usnesení z 20. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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21.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2016.
Rozpočtové opatření č. 7/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
670.000,- 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. 07/2016 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

21.3. Účetní závěrka města za rok 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Jedná se o schválení účetní závěrky města Libáň za rok 2015. Některé dokumenty jsou
předkládány duplicitně se závěrečným účtem města, neboť souvisí spolu navzájem v
obou schvalovacích řízeních. Účetní závěrku k 31.12.2015 a správnost vedení účetnictví
města ověřily kontrolorky z KÚ KHK v rámci přezkoumání hospodaření města za rok
2015.
Veškeré dokumenty zveřejněny elektronicky na úřední desce na odkazu:
http://www.mestoliban.cz/uredni-deska?id=513&action=detail
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 města Libáň za rok 2015 s
výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 8 785 372,93 Kč.
Celkový zisk za rok 2015 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
21.4. Závěrečný účet města za rok 2015
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Závěrečný účet města byl vypracován a je včetně závěru zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce pod č.j. 31/2016 od 7.6.2016
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včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a výkazů příspěvkových
organizací http://www.mestoliban.cz/uredni-deska?id=513&action=detail
Závěrečný audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne
18.5.2016 a 19.5.2016. Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ing. Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2015 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
21.5. Smlouva o výpůjčce s POLICIÍ ČR
- přednesl Jaromír Přibyl
Jedná se o smlouvu o výpůjčce s Českou republikou – Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje. Předmětem výpůjčky jsou prostory - místnosti č. 3.03 o
výměře 10,5 m2 v obecním domě č.p. 36 na náměstí Svobody v Libáni (budova
Městského úřadu Libáň). Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 30.5.2016 pod č.j.
28/2016.
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 výpůjčce s Českou republikou
– Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01
Hradec Králové, IČ:75151545, DIČ: CZ75151545. Předmětem výpůjčky jsou prostory
místnosti č. 3.03 o výměře 10,5 m2 v 3. nadzemním podlaží obecního domu č.p. 36,
náměstí Svobody, Libáň (budova Městského úřadu Libáň). Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
21.6. Dohoda o užívání kamerového systému s POLICIÍ ČR
- přednesl Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o dohodu o užívání kamerového systému s Českou republikou – Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Předmětem a účelem dohody je
umožnit užívat kamerový systém Města Libáň za účelem plnění úkolů policie a to
zejména ochrany osob, majetku a veřejného pořádku a za účelem prevence kriminality
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a zlepšení podmínek při odhalování pachatelů přestupků a trestných činů na území
města Libáně.
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 dohody o užívání kamerového systému s
Českou republikou – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo
nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ:75151545.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné
smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
21.7. Záměr prodeje pozemků
- přednesl Petr Soukup – místostarosta
a)
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemků parcelních čísel
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č.895/66 o výměře 29 m2
v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které vznikly rozdělením pozemků a to
geometrickým plánem č. 808-319/2016 (Na Tržišti) na základě místního šetření a
projednání na 19. veřejném zasedání konaném 27. dubna 2016
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parcelních čísel:
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č. 895/66 o výměře 29 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které
vznikly rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 808-319/2016
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
b)

Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemků parcelních čísel:
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- parc. č. st. 779 o výměře 616 m2 jehož součástí je stavba bez č.p. nebo evidenčního
- parc. č. 634/7 o výměře 548 m2
- parc. č. 634/5 o výměře 2629 m2 – vlastnický podíl 1/10
- parc. č. 561/9 o výměře 214 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň (v objektu
bývalých škrobáren)
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parcelních čísel:
- parc. č. st. 779 o výměře 616 m2 jehož součástí je stavba bez č.p. nebo evidenčního
- parc. č. 634/7 o výměře 548 m2
- parc. č. 634/5 o výměře 2629 m2 – vlastnický podíl 1/10
- parc. č. 561/9 o výměře 214 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň (v objektu
bývalých škrobáren)
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
21.8. Nabídka nákupu pozemků
- přednesl – Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o nabídku nákupu pozemků za budoucí stavbou Technických služeb města
Libáň od …………… zastoupené ………………. za nabídnutou cenu 1.000.000,- Kč a
to pozemky:
- parc.č. 895/5 o výměře 89 m2
- parc. č. 895/4 o výměře 1125 m2
- parc.č.st. 303 o výměře 315 m2, na kterém stojí stavební objekt č.p 304
Tato nabídka vznikla na základě místního šetření, z kterého existuje zápis, jde o koupi za
účelem budování areálu Technických služeb města Libáň. Pan místostarosta Petr Soukup
dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Soukup: Z místního šetření byly vzneseny připomínky ke stavbě jako takové. Každý
účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat, bude řešeno dále dle platných
stavebních zákonů. Rozvinula se diskuse ke stavbě Technických služeb města Libáň
p. Trejbal: Výhrady ke stavbě TS z důvodu toku dešťových vod z pozemků na vlastní
pozemek.
p. Soukup: Je vypracováno vyjádření stavebního úřadu k připomínkám. Dále projektant
zpracoval tento projekt, v kterém je vše řešeno.
p. Trejbal: (ukázka fotek a plánku - tok vod po pozemku) Při přestěhování sběrného
dvora mám obavy z úniku chemikálií.
p. Soukup: Sběrný dvůr pro město Libáň zajišťuje akreditovaná společnost, která ručí za
jeho provoz.
Zajištění dešťových vod z prostoru stavby schopno město řešit i na základě doporučení
projektanta.
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Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanů sdělit své stanovisko k nabídce.
p. Soukup: nesouhlasí s nabídkou
p. Řezníček: při nižší ceně by se dalo uvažovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje nabídku na nákup pozemků:
- parc.č. 895/5 o výměře 89 m2
- parc. č. 895/4 o výměře 1125 m2
- parc.č.st. 303 o výměře 315 m2, na kterém stojí stavební objekt č.p 304 za cenu
1.000.000,-Kč od ……………………….zastoupené …………………..
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato

21.9. Prodej pozemku
- přednesl Jaromír Přibyl – starosta
a)
Jedná se o prodej obecního pozemku p.č. st. 298 o výměře 347m2 v k.ú. Libáň
ve vlastnictví Města Libáň za odhadní cenu 103.120,-Kč dle znaleckého posudku
č.5743/75/2016 (viz příloha zápisu 20. VZ ZM), na kterém je umístěna stavba č.p. 259.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem od ………. viz. příloha zápisu. Vlastníkem
této stavby je …………….., který chce využít předkupního práva na pozemek, které již
v minulosti bylo …………….. nabídnuto. Záměr prodeje byl vyvěšen dne 7.6.2016 pod
č.j. 29/2016 viz příloha zápisu.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej obecního pozemku parcelní číslo st. 298 o výměře
347 m2 v katastrálním území 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 Jiřím Matasem dne 17.5.2016
…………………………… za podmínek, že kupující uhradí náklady 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
b)
Jedná se o prodej stavebních parcel v lokalitě Českých Bratří:
obecní pozemek parc.č. 1326/11 o výměře 949 m² a pozemek parc.č. 1326/44 o výměře
952 m2 – oba v katastrálním území Libáň, které vznikly rozdělením pozemků a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 – zájemce je ......................................... Záměr
prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 2.12.2015 pod č.j. 75/15 – cena za 1m²
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je schválena ve výši 450,- Kč bez DPH (7. VZ-29.4.2015), přičemž z této částky je
odečtena provize pro zprostředkovatele-realitní kancelář ve výši 20 000,- Kč + DPH.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 1326/11 o
výměře 949 m² a pozemek parc.č. 1326/44 o výměře 952 m2 – oba pozemky
v katastrálním území Libáň, které vznikly rozdělením pozemků a to geometrickým
plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH ………………………. s tím, že
poplatek při podání návrhu na vklad do katastru hradí zprostředkovatel. Prodejní cena
bude ponížena o provizi zprostředkovatele ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy
o zprostředkování).
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné
smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
21.10. Nabídka dodávky zařízení a montáže – rozhlas Zliv
- přednesl Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o nabídku dodávky zařízení a montáže na varovný informační systém
obyvatelstva (rozhlas) za cenu 119.603,66 Kč včetně DPH – detail viz. příloha
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Soukup: Rozhlas je potřeba mít všude.
Ing. Etrych, Ph.D. : Není třeba v této záležitosti soutěžit?
p. Přibyl: Není třeba. Máme dobré zkušenosti s touto firmou.
p. Soukup: Není v režimu zadávání veřejných zakázek, které jsou stanoveny určitou výší.
Museli bychom soutěžit, pokud by nám to ukládala vnitřní směrnice a tu my nemáme.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje nabídku dodávky zařízení a montáže na varovný
informační systém obyvatelstva (rozhlas) od firmy VoiceSys s.r.o., Boleslavská třída
138/10, 288 02 Nymburk, IČ: 04646606, DIČ: CZ04646606 pro obec Zliv za cenu
119.603,66 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo požaduje zařadit tento výdaj do rozpočtu pro
rok 2017 včetně realizace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
21.11. Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
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- o kauze s Energií pod kontrolou, kde má město přeplatky – řešení právní cestou
- o začátku opravy Mateřské školky Libáň

21.12. Diskuse
p. Pošepný: Jsou tu stížnosti ohledně chování pracovníku firmy OSPRO. Možnost jednání
s OSPREM.
p. Přibyl: Nemáme v současnosti nástroj na řešení problému.
p. Soukup: Jednání s OSPREM proběhlo i vzhledem k tomu, že jsou ubytovaní v městské
ubytovně. Ve firmě Antolin je potřeba pracovních sil a proto si najali tuto firmu.
p. Přibyl: Zřízení kamerového systému přispěje částečně k zajištění pořádku. Popřípadě
zřízení obecní policie, která je ovšem nákladná.
Ing. Zahradníček: Poměr kmenových zaměstnanců ve firmě Antolin a zaměstnanců firmy
OSPRO je zhruba rovnocenný, kmenových zaměstnanců je nedostatek. Snažíme se
přijímat, ale nejsme moc úspěšní. Jinou možnost z důvodu uspokojení potřeb zákazníka ale
nemáme. Z tohoto důvodu jsou i tyto negativní dopady.
pí. Hazdrová - ředitelka školy informovala o plánovaných akcích ve škole jako je výmalba,
výměna nábytku, světel a vyjádřila poděkování za spolupráci i při rekonstrukci mateřské
školky, která se zahajuje 1. července.
p. Slimák: Pár věcí k dopravní situaci v našem okolí: stav silnic je velmi špatný, lidé
nepřizpůsobují jízdu stavu vozovky, nepřiměřená rychlost v obci. Radar by byl řešením
v této situaci. Dále v obci Psinice a Křešice nejsou dopravní značky, které určují, kdo je na
hlavní a kdo na vedlejší silnici. Určitě se to dá řešit jak s rychlostí i s dopravním značením.
Silnice nejsou stavěny na provoz a pouze zalepování děr není řešení.
p. Přibyl: Kvalita komunikací je záležitost správy a údržby silnic. Město se na to snaží
upozorňovat. Dopravní značení v obcích prověříme a uděláme patřičné závěry. Ohledně
rychlosti a radarů je návrh spíše rychlostní semafory. Toto bude zahrnuto do rozpočtu.
Rozvinula se diskuse na téma dopravy v našem okolí.
p. Holman: Úsekové měření je nejefektnější způsob řešení.
p. Přibyl: Budeme se tím zabývat.
21.13. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. června 2016
Z21/01/06/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup,
Mgr. Valnoha Milan, Ing. Etrych Milan, Ph.D.
Z21/02/06/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Ing. Michala Zahradníčka a
pana Jindřicha Řezníčka
Z21/03/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 21. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z21/04/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
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Z21/05/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2015 s
výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 8 785 372,93 Kč.
Celkový zisk za rok 2015 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Z21/06/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2015 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2015.
Z21/07/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Českou
republikou – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01
Hradec Králové, IČ:75151545, DIČ: CZ75151545. Předmětem výpůjčky jsou prostory
místnosti č. 3.03 o výměře 10,5 m2 v 3. nadzemním podlaží obecního domu č.p. 36, náměstí
Svobody, Libáň (budova Městského úřadu Libáň). Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z21/08/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření dohody o užívání kamerového
systému s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ:75151545.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Z21/09/06/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parcelních
čísel:
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č. 895/66 o výměře 29 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které vznikly
rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 808-319/2016.
Z21/10/06/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parcelních
čísel:
- parc. č. st. 779 o výměře 616 m2 jehož součástí je stavba bez č.p. nebo evidenčního
- parc. č. 634/7 o výměře 548 m2
- parc. č. 634/5 o výměře 2629 m2 – vlastnický podíl 1/10
- parc. č. 561/9 o výměře 214 m2
všechny pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň (v objektu bývalých
škrobáren)
Z21/11/06/16 Zastupitelstvo města neschvaluje nabídku na nákup pozemků:
- parc.č. 895/5 o výměře 89 m2
- parc. č. 895/4 o výměře 1125 m2
- parc.č.st. 303 o výměře 315 m2, na kterém stojí stavební objekt č.p 304 za cenu 1.000.000,Kč od .................................... zastoupené …………………………..
Z21/12/06/16 Zastupitelstvo města schvaluje prodej obecního pozemku parcelní číslo st. 298
o výměře 347 m2 v katastrálním území 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 Jiřím Matasem dne 17.5.2016
………………………………. za podmínek, že kupující uhradí náklady s převodem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
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Z21/13/06/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 1326/11
o výměře 949 m² a pozemek parc.č. 1326/44 o výměře 952 m2 – oba pozemky v katastrálním
území Libáň, které vznikly rozdělením pozemků a to geometrickým plánem č. 637-600/2008
za cenu 450,- Kč/m² bez DPH ……………………………….. s tím, že poplatek při podání
návrhu na vklad do katastru hradí zprostředkovatel. Prodejní cena bude ponížena o provizi
zprostředkovatele ve výši 24 200,- Kč včetně DPH (dle smlouvy o zprostředkování).
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Z21/14/06/16 Zastupitelstvo města schvaluje nabídku dodávky zařízení a montáže na varovný
informační systém obyvatelstva (rozhlas) od firmy VoiceSys s.r.o., Boleslavská třída 138/10,
288 02 Nymburk, IČ: 04646606, DIČ: CZ04646606 pro obec Zliv za cenu 119.603,66 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo požaduje zařadit tento výdaj do rozpočtu pro rok 2017 včetně
realizace.
20.11. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 28.7.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 21. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Vyvěšený záměr o výpůjčce prostor domu č.p. 36, náměstí Svobody, Libáň – prostory
místnosti č. 3.03 o výměře 10,5 m2 parc.č.st.35 v k.ú. Libáň pod č.j. 28/2016
5) Rozpočtové opatření č. 7/2016
6) Nabídka na rozhlas Zliv
7) Vyvěšený záměr o prodeji pozemku par. č. st. 298 o výměře 347m2 v k.ú. Libáň
8) Dopis p. ……

Zápis byl vyhotoven dne: 4.7.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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