ZÁPIS
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. července 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:

7 členů zastupitelstva města: Ing. Milan Etrych, Ph.D., David Horák,
David Pošepný DiS., Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha

Omluveni:

2 členové zastupitelstva (Bc. David Holman, Ing. Michal Zahradníček)

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 1 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 20.7.2016 pod č.j. 42/2016.
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), 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:
Soukup Petr, Mgr. Valnoha Milan, Horák David
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Soukup Petr, Mgr. Valnoha
Milan, Horák David.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Jindřich Řezníček, Pošepný David, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a pana
Pošepného Davida, DiS..
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 21. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ – „NA TRŽIŠTI“
4. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ – „AREÁL TECHNICKÝCH SLUŽEB“
5. OSTATNÍ INFORMACE
6. DISKUSE
7. USNESENÍ
8. 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 22. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
22.1. Kontrola plnění usnesení z 21. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Valnoha Milan
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
22.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Přibyl Jaromír – starosta
p. Přibyl Jaromír seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8/2016 a 9/2016.
Starosta města dne 7.7.2016 schválil rozpočtové opatření č. 8/2016 - změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 45.000,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí. Příloha zápisu.
- rozpočtové opatření č. 9/2016 – dle předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i
výdajů ve výši Kč 310.000,- dle přílohy zápisu
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Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 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

22.3. Prodej obecních pozemků – „Na Tržišti“
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
a) Na základě žádosti………………….. ze dne 8.4.2016 o odkoupení pozemků od Města
Libáň bylo vyvoláno místní šetření ohledně rozdělení pozemků. Týká se parc. čísel
868/36, 895/15, 895/16 v katastrálním území Libáň, ze kterého byly pozemky
rozděleny dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku - č. plánu: 808-319/2016 přílohou zápisu Ze žádosti vyplývá, že důvodem odkupu pozemků je přístup
k pozemku žadatele.
Jedná se o prodej a stanovení ceny pozemků parcelních čísel v k.ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň a to:
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č. 895/66 o výměře 29 m2
Záměr prodeje byl vyvěšen dne 8.7.2016 pod č.j. 38/2016. Kupující uhradí náklady
spojené s převodem.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan starosta dal před hlasováním možnost vyjádřit se ke stanovení ceny pozemků.
Pan Soukup navrhl cenu ve výši dle ceny obvyklé, jak se prodávaly pozemky dříve, což
činní Kč 150,-/m2 bez DPH.
Pan Řezníček navrhl stejnou cenu, což je Kč 150,-/m2 bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č.895/66 o výměře 29 m2
všechny tři pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které
vznikly rozdělením pozemků a to geometrickým plánem pro rozdělení pozemku - č.
plánu 808-319/2016 za cenu 150,- Kč/m² bez DPH …………….s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
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Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Na základě žádosti pana ………a ………… ze dne 6.4.2016 o odkoupení pozemků od
Města Libáň bylo vyvoláno místní šetření. Týká se rozdělení pozemků parc. čísel
868/36, 895/15, 895/16 v katastrálním území Libáň, ze kterého byly pozemky rozděleny
dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku - č. plánu 808-319/2016 – přílohou
zápisu. Jedná se o prodej a stanovení ceny pozemků parcelních čísel v k.ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň a to:
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
Záměr prodeje byl vyvěšen dne 8.7.2016 pod č.j. 38/2016. Kupující uhradí náklady
spojené s převodem.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Zastupitelé se shodli, že cena bude stejná jako u pozemků v předchozím bodě, což je
cena ve výši Kč 150,-/m2 bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
oba pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které vznikly
rozdělením pozemků a to geometrickým plánem pro rozdělení pozemku - č. plánu 808319/2016 za cenu 150,- Kč/m² bez DPH panu ……………a ……….. s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
22.4. Prodej obecních pozemků – „Areál technických služeb“
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodej pozemků včetně příslušenství v „Areálu technických služeb“ na
základě osobního jednání firmě BELETA Plus, s.r.o. za sjednanou cenu ve výši Kč
750.000,-.
- 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 a ve vlastnictví Města Libáň
Záměr prodeje byl vyvěšen dne 8.7.2016 pod č.j. 39/2016. Předpokladem je, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

-4-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. stavební 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, za celkovou
cenu Kč 750.000,- firmě BELETA Plus, s.r.o., Terronská 958/61, 160 00 Praha 6 IČO:
27075729, DIČ: CZ 27075729 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné
smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato
22.5. Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
- o řešení měření na silnicích v Křešicích a Psinicích a zároveň o řešení chybějících
dopravních značek. Z podnětu z minulého zasedání bylo provedeno šetření a výdaje
spojené se značením silnic budou zaplánovány do rozpočtu na rok 2017.
- o realizaci kamerového systému s předpokládaným zkušebním provozem do konce
tohoto roku.
- ohledně sběrného dvora – vyvolána schůzka s SKS k novým prostorám sběrného
dvora. Navrženo několik variant k rozčlenění, rozdělení a navýšení počtu nádob
v novém prostoru. Zároveň navrhuje umístění kamery v tomto prostoru.
- ohledně rozhlasu ve Zlivi – instalace bude provedena po dokončení přeložky nn - cca
říjen, poté bude do konce roku zkušební provoz
- o prodeji pozemku panu Pencovi – smlouva ze strany města podepsána, čeká se na
vyjádření druhé strany
- o přípravě opravy mostků přes Libáňský potok v Jiráskově ulici a Dukelské ulici
p. místostarosta Soukup informoval:
- o dokončování kanalizace a plynu u 13 RD v ul. Českých bratří a s tím související
záležitosti
- o stavebních pracích na mateřské školce – rekonstrukce střechy, fasády, výměna oken
a dveří – bude dokončeno v kalendářním týdnu 31/2016.
- o pracích v ulici Jiráskova, kdy je prováděna pokládka NN a nového chodníku.
- o zaměřování hřiště základní školy – nová studie, ku prospěchu školy – realizace
studie do přelomu srpna a září
- ohledně úpravy náhonu Křešice – Psinice, plánovány náklady ve výši 50.000,- Kč.
Zahájení 09/2016
- ohledně buněk na hřišti - je vydáno stavební povolení a čeká se na případná odvolání
- o zřízení dílny pro Technické služby Města Libáň, kdy byla podána odvolání v rámci
stavebního řízení ke stavbě TS v novém areálu
22.6. Diskuse
pan Horák: Jestli by bylo možné dovést písek na hřiště na plážový volejbal.
pan Starosta: Budeme se tím zabývat.
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22.7. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. července 2016
Z22/01/07/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup a
Mgr. Milan Valnoha, David Horák.
Z22/02/07/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a
pana Davida Pošepného.
Z22/03/07/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 22. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z22/04/07/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z22/05/07/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. 868/61 o výměře 18 m2
- parc. č. 895/65 o výměře 61 m2
- parc. č.895/66 o výměře 29 m2
všechny tři pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které vznikly
rozdělením pozemků a to geometrickým plánem pro rozdělení pozemku - č. plánu 808319/2016 za cenu 150,- Kč/m² bez DPH ………………… s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s převodem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Z22/06/07/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. 868/36 o výměře 71 m2
- parc. č. 895/64 o výměře 285 m2
oba pozemky v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, které vznikly
rozdělením pozemků a to geometrickým plánem pro rozdělení pozemku - č. plánu 808319/2016 za cenu 150,- Kč/m² bez DPH panu …………………… s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla
uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z22/07/07/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků a to:
- parc. č. stavební 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, za celkovou cenu
Kč 750.000,- firmě BELETA Plus, s.r.o., Terronská 958/61, 160 00 Praha 6 IČO: 27075729,
DIČ: CZ 27075729 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
22.8. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 24.8.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:40 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 22. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 8/2016
5) Rozpočtové opatření č. 9/2016
6) Geometrický plán pro rozdělení pozemku - č. plánu 808-319/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 1.8.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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