ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 24. srpna 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

9 členů zastupitelstva města: Ing. Milan Etrych, Ph.D., David Horák,
Martin Kohout David Pošepný DiS., Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček,
Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

0 členů zastupitelstva

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 1 osoba
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 15.8.2016 pod č.j. 50/2016.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích – je-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva).
Složení slibu člena zastupitelstva obce
Zastupitelstvo města Libáň projednalo a bere na vědomí rezignaci Bc. Davida Holmana
na funkci člena Zastupitelstva města Libáň k 29.7.2016 i jeho rezignace na funkce člena
Kontrolního výboru, Kulturního výboru a člena Školské rady za zřizovatele.
Pan starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva
pana Martina Kohouta ke složení slibu. Pan starosta upozornil přítomného člena
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že pan starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a po jeho přečtení člen zastupitelstva pan Martin Kohout složil slib pronesením
slova „slibuji“ a složení slibu potvrdil svým podpisem na připraveném archu (příloha zápisu).
Člen zastupitelstva pan Martin Kohout složil zákonem stanovený slib a může se ujmout svého
mandátu.
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Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi:
p. Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal Zahradníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. David Horák, p. David Pošepný, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Davida Horáka a pana Davida
Pošepného, DiS.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.

Schválení programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 22. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2016
VOLBA ČLENA KONTROLNÍHO VÝBORU
VOLBA ČLENA KULTURNÍHO VÝBORU
VOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE
SVATEBNÍ OBŘADY (TERMÍNY, OBŘADNÍ MÍSTNOST, PLATBA)
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
USNESENÍ
ZÁVĚR
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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 23. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
.
23.1. Kontrola plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
23.2. Rozpočtové opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2016.
Rozpočtové opatření č. 10/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
1 715 969,- 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. 10/2016 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

23.3. Volba člena Kontrolního výboru
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Na základě rezignace Bc. Davida Holmana je třeba doplnit jednoho člena Kontrolního
výboru. Navržen byl pan Martin Kohout.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí člena Kontrolního výboru pana Martina Kohouta.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.4. Volba člena Kulturního výboru
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Na základě rezignace Bc. Davida Holmana je třeba doplnit jednoho člena Kulturního
výboru. Navržen byl Mgr. Milan Valnoha.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí člena Kulturního výboru Mgr. Milana Valnohu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.5. Volba člena Školské rady za zřizovatele
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Na základě rezignace Bc. Davida Holmana je třeba doplnit jednoho člena Školské rady
za zřizovatele. Navržen byl David Horák.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí člena Školské rady za zřizovatele Davida Horáka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.6. Svatební obřady (termíny, obřadní místnost, platba)
- přednese pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o projednání návrhů na zajištění svatebních obřadů:
a) Svatební obřady se budou konat od 1. do 50. týdne v kalendářním roce
b) Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je
pátek každý týden mimo pátek, který je svátkem nebo který následuje po svátku a
sobota v posledním sudém týdnu v měsíci mimo sobotu, která je svátkem.
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c) Obřadní hodiny pro konání svatebních obřadů
v pátek od 10 do 12 hodin
v sobotu od 10 do 14 hodin
d) Úřední obřadní místnost je Obřadní síň města Libáň, náměstí Svobody 36, Libáň
e) Platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je 1.000,- Kč + DPH
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje následující:
a) Svatební obřady se budou konat od 1. do 50. týdne v kalendářním roce
b) Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je
pátek každý týden mimo pátek, který je svátkem nebo který následuje po svátku a
sobota v posledním sudém týdnu v měsíci mimo sobotu, která je svátkem.
c) Obřadní hodiny pro konání svatebních obřadů
v pátek od 10 do 12 hodin
v sobotu od 10 do 14 hodin
d) Úřední obřadní místnost je Obřadní síň města Libáň, náměstí Svobody 36, Libáň
e) Platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je 1.000,- Kč + DPH
Tímto usnesením se ruší usnesení z 69. jednání Rady města Libáň z 14. 10. 2013.
Účinnost od 01. 01. 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.7. Záměr prodeje obecního pozemku
- přednese pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parcelního čísla 183/1 o výměře 2935
m2 v k.ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň na základě žádosti pana …………….
o prodej obecního pozemku parc. č. 183/1.
Žádost - viz příloha
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Pan Kohout: Vznesl dotaz, zda bude zachována přístupová cesta k lesu.
Pan Přibyl: Je možné ošetřit věcným břemenem.
Pan Soukup: Není problém udělat si svůj sjezd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla 183/1
o výměře 2935 m2 v k.ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.8. Prodej obecního pozemku
- přednese p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodeje stavební parcely v lokalitě Českých bratří:
obecní pozemek parc.č. 1326/48 v katastrálním území Libáň o výměře 1179 m², který
vznikl rozdělením pozemků, a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 – zájemci jsou
………............ a ………………... Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce
od 8. 7. 2016 pod č.j. 40/2016 – cena za m² 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 obecního pozemku parc.č. 1326/48 o
výměře 1179 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH ………………….
a ………………….. 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).
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
23.9. Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
- o dalším postupu stěhování sběrného dvora a technických služeb do nového areálu
- o situaci smluvních vztahů mezi EPK (Energie pod kontrolou) a Energie-PRO a o
návrhu dodatku ke smlouvě se současným dodavatelem energií, a tou je právě EnergiePRO, následně se rozvinula diskuse na toto téma
- seznámil přítomné s možností čerpání dotace Nadace ČEZ - grantového řízení
Stromy pro rok 2016. Grantové řízení se zaměřuje na zlepšení životního prostředí
prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Jedná se o jednorázové čerpání do
výše 150 000,- Kč. Vytipovaným místem je fotbalové hřiště – nahrazení stávajících
topolů, které jsou již za horizontem své životnosti. Ovšem mezi uznatelné výdaje
nepatří kácení stromů a frézování pařezů (cca 250 000,- Kč).
Následovala diskuse na toto téma:
p. Kohout: Na kácení stromů by bylo možné místo firmy Strom oslovit Technické
služby města Libáň.
p. Pošepný: Nabídnout dřevo na prodej.
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p. Horák: Chtěl bych uvést, že některé topoly jsou opravdu ve špatném stavu a do
budoucna je třeba vyřešit problém s uzavíráním hřiště (např. zajistit správce), neboť
hřiště má sloužit veřejnosti.
p. Přibyl: Zabezpečení hřiště bude možné v budoucnu řešit kamerovým systémem.
p. místostarosta Soukup informoval:
- o vývoji dokončení díla Kanalizace pro 13 RD v ul. Českých bratří
- o předpokládaném rozpočtu na příští rok a potřebném stanovení priorit
- o narůstající konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích v našem městě, je
možné ošetřit vyhláškou

23.10. Diskuse
p. Kohout: Možnost získání finančních prostředků a sponzorských darů pro provoz
SDH, např. z Mariánské zahrady či z okolních obcí, kde SDH zasahuje.
p. Soukup: Město Libáň přes Místní akční skupinu zažádalo o kompletní rekonstrukci
hasičské zbrojnice + 600 000,- Kč na vybavení. Po schválení bude realizováno v r.
2017–2018.
p. Pošepný: Možnost oslovit firmu Antolin Libáň s r.o., neboť z rizikového hlediska je
v zájmu firmy vybavenost místní jednotky.
p. Kohout: V jakém stadiu je oprava lávky v Jiráskově ulici?
p. Soukup: Čekáme na dodání materiálu, realizace bude ukončena do 3-4 týdnů.
p. Verner: Při výjezdu ze Psinic směr Libáň není viditelná (je zarostlá) cedule
oznamující konec obce. Jak bude obec řešit?
p. Soukup: Oslovíme Správu a údržbu silnic a požádáme o nápravu.
p. Verner: Je třeba vysekat rybníček v Psinicích.
p. Přibyl: Předáme technickým službám.
p. Verner: Kdy proběhne rekonstrukce chodníku v Psinicích?
p. Přibyl: Rekonstrukce chodníku je ve fázi projektování, očekáváme dotační výzvu,
předpoklad v r. 2017-2018.

23.11. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pan Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 24. srpna 2016
Z23/01/08/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p.Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z23/02/08/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Davida Horáka a pana
Davida Pošepného, DiS.
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Z23/03/08/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 23. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z23/04/08/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z23/05/08/16 Zastupitelstvo města Libáň volí člena Kontrolního výboru pana Martina
Kohouta.
Z23/06/08/16 Zastupitelstvo města Libáň volí člena Kulturního výboru pana Mgr. Milana
Valnohu.
Z23/07/08/16 Zastupitelstvo města Libáň volí člena Školské rady za zřizovatele pana Davida
Horáka.
Z23/08/08/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje následující:
a) Svatební obřady se budou konat od 1. do 50. týdne v kalendářním roce
b) Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je
pátek každý týden mimo pátek, který je svátkem nebo který následuje po svátku a
sobota v posledním sudém týdnu v měsíci mimo sobotu, která je svátkem.
c) Obřadní hodiny pro konání svatebních obřadů
v pátek od 10 do 12 hodin
v sobotu od 10 do 14 hodin
d) Úřední obřadní místnost je Obřadní síň města Libáň, náměstí Svobody 36, Libáň
e) Platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je 1.000,- Kč + DPH
Tímto usnesením se ruší usnesení z 69. jednání Rady města Libáň z 14. 10. 2013.
Účinnost od 01. 01. 2017.
Z23/09/08/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního
čísla 183/1 o výměře 2935 m2 v k.ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň.
Z23/10/08/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/48
o výměře 1179 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH …………….. a
…………….. 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)

23.12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 21.9.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:25 hodin.

Přílohy zápisu:
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Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina občanů
Slib člena Zastupitelstva města Libáň
Zveřejněná informace o konání 23. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
5) Rozpočtové opatření č. 10/2016
6) Svatební obřady
7) Záměr prodeje pozemku par. č. 1326/48 o výměře 1179 m² v k.ú. Libáň
1)
2)
3)
4)

Zápis byl vyhotoven dne: 26.8.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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