ZÁPIS
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 21. září 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

7 členů zastupitelstva města: Ing. Milan Etrych, Ph.D., Martin Kohout,
Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha,
Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: (David Horák)

Neomluveni: 1 člen zastupitelstva: (David Pošepný DiS.)
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 6 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 14.9.2016 pod č.j. 59/2016.
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, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi:
p. Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Milan Etrych, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Ing. Milan Etrych, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček, Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Jindřicha Řezníčka a Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 23. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
4. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
5. SMLOUVA O „PRÁVU HOSPODAŘENÍ“
6. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ S ENERGIÍ PRO
7. SCHVÁLENÍ DODAVATELE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
8. KÁCENÍ TOPOLŮ NA HŘIŠTI S NOVOU VÝSADBOU S DOTACÍ
9. OZV POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI
10. OZV NOČNÍ KLID
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 24. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.1. Kontrola plnění usnesení z 23. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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24.2. Rozpočtové opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2016.
Rozpočtové opatření č. 11/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
67 500,- 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. 11/2016 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

24.3 Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Neuvolněným členům zastupitelstva města může být za výkon funkce poskytnuta měsíční
odměna (§ 72 zákona o obcích) a její výši stanovuje zastupitelstvo města (§ 84 odst 2
písm. n) zákona o obcích) v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstva.
Návrh na vyplácení měsíčních odměn v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé
funkce včetně příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci, a to takto:
a) Zastupitel
559,- Kč
b) Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c) Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d) Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
e) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 001,- Kč
Návrh termínu na vyplácení odměn v nové výši neuvolněným zastupitelům p. Martinu
Kohoutovi a Mgr. Milanu Valnohovi je od 1.10.2016.
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 vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce včetně
příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci, a to takto:
a) Zastupitel
559,- Kč
b) Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c) Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d) Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
e) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 001,- Kč
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyplácení odměn v nové výši neuvolněným
zastupitelům p. Martinu Kohoutovi a Mgr. Milanu Valnohovi je od 1.10.2016.
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Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
2
Usnesení bylo přijato.
24.4 Prodej obecního pozemku
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodej pozemku parcelního čísla 183/1 o výměře 2935 m2 v k.ú. Zliv u Libáně
ve vlastnictví Města Libáň – zájemce je pan………........ Je nutné stanovit cenu, za kterou
bude pozemek prodán.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Pan starosta přednesl část dopisu od pana ……………. s nabídkou 10,-Kč/1m2 a dal před
hlasováním možnost vyjádřit se ke stanovení ceny pozemků.
p. Kohout: Za jakou cenu se prodávaly obdobné pozemky?
p. starosta: Standardně tyto pozemky město prodává za 150,- Kč/m2, ovšem tento
pozemek je zcela mimo zastavěné území obce.
p. Soukup: Všechny pozemky prodávané v ceně za 150,-Kč/m2 se nacházely
v zastavěném území. Navrhuji nechat zpracovat znalecký posudek.
p. Zahradníček: Souhlasím s návrhem nechat zpracovat znalecký posudek, aby město
mělo podklady pro audit. Pro město je tento pozemek zcela nevyužitelný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 183/1 o výměře
2935 m² v katastrálním území Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň panu
…………………………., současně požaduje pro stanovení ceny zpracování znaleckého
posudku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla zajištěním znaleckého
posudku pro projednání výše uvedeného prodeje na příštím zasedání zastupitelstva
města.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.5 Smlouva o „Právu hospodaření“
- přednesl pan Petr Soukup
Pan Soukup informoval o případné budoucí změně smlouvy o výpůjčce mezi Městem
Libáň a příspěvkovou organizací Technické služby. Po konzultaci s právním zástupcem
by bylo vhodné tuto problematiku dále konzultovat s příslušným auditorem.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s řešením problematiky aktualizace smluvního vztahu
mezi Městem a příspěvkovou organizací v souladu s novými platnými zákony v termínu
podzimního auditu s příslušným auditorem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.6 Schválení dodatku ke smlouvě s Energií Pro s.r.o.
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení dodatku ke smlouvě č. 100/1/673 a 200/1/673 , dále dodatku ke
smlouvě č. 100/1/674 a č. 300/1/674 s Energií Pro s.r.o. Pan starosta seznámil přítomné
se všemi body dodatku, z nichž zásadní je zkrácení délky trvání smluvního vztahu.
Dodatky ke smlouvám – viz příloha
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Zahradníček: Jsem pro přijetí tohoto dodatku, tříleté období je hodně dlouhá doba,
zkrácení smluvního vztahu je pro město výhodné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek ke smlouvě č. 100/1/673 a 200/1/673 , dále
dodatek ke smlouvě č. 100/1/674 a č. 300/1/674 s Energií Pro s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.7 Schválení dodavatele kamerového systému
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Městu byly doručeny dvě cenové nabídky:
1. firma Bezpečnostní systémy Jokeš za celkovou cenu 113 955,- Kč bez DPH
2. firma Comtex za celkovou cenu 98 257,60 Kč bez DPH
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Klíma: Je důležité, aby měly kamery dostatečné přiblížení.
p. Pavlík: To se zase vše v Libáni zdraží, popelnice apod., nebudou peníze.
p. Etrych: Jaká je srovnatelnost nabídek?
p. starosta: Zadali jsme jasné požadavky a konkrétní lokality, které chceme monitorovat.
p. Etrych: Bylo vše konzultováno s policií?
p. starosta: Ano, vše bylo konzultováno s Policií ČR, monitorovány budou vytipované
lokality v souladu s našimi potřebami. Po osvědčení tohoto systému můžeme uvažovat o
rozšíření monitorovaných míst. Kamerový systém bude instalován a následně předán
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Policii ČR dle uzavřených smluv, která bude jako jediná mít přístupové údaje ke správě
záznamu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele kamerového systému firmu Comtex s.r.o,
T. G. Masaryka 179, 50723 Libáň, IČ:04359038 za celkovou cenu 98 257,60 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.8 Kácení topolů na hřišti s novou výsadbou s dotací
- přednesl pan Petr Soukup
Informace o možnosti náhrady stávajících přestárlých topolů novou výsadbou.
Pan místostarosta shrnul, jaké jsou možnosti, včetně předpokladu finančních nákladů pro
odsouhlasení nabídky na likvidaci stávajících stromů s možností využití žádosti o dotaci
na novou liniovou výsadbu.
Zařazeno do programu ze dvou důvodů:
1. jedná se o velké množství zeleně, proto je třeba projednat v zastupitelstvu.
2. likvidace stávajících stromů bude představovat finanční zátěž do rozpočtu pro rok
2017.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
pan Kohout: Nebylo by možné s využitím dotace založit alej ke hřbitovu?
p. starosta: Dotaci je možné využít pouze pro jednu lokalitu, v případě, že bychom se
nezabývali touto lokalitou, byla by možná i tato varianta.
p. Soukup: Stromy na hřišti jsou v havarijním stavu, bylo by tedy potřebné provést jejich
náhradu za nové, hlavně kvůli bezpečnosti našich dětí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr vykácení starých topolů v areálu sportoviště
v Libáni a jejich nahrazení novou výsadbou. Současně požaduje zahrnout potřebné
finanční prostředky do rozpočtu pro rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.9 OZV požívání alkoholu na veřejnosti
- přednesl pan Petr Soukup
Pan Soukup přednesl návrh zavedení Obecně závazné vyhlášky o plošném zákazu
požívání alkoholu na veřejnosti.
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Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Klíma: Jak bude řešena situace na hřišti při fotbalovém utkání?
p. Soukup: Při veřejné akci je zodpovědný pořadatel. Vyhláška se také netýká oficiálních
kulturních akcí, míst na zahrádkách restaurací, apod.
p. Valnoha: Rozhodně souhlasím se zavedením této vyhlášky, neboť na některých
místech Libáně je situace skutečně alarmující. Děti ráno chodí do školy okolo
popíjejících zaměstnanců firmy Ospro, kteří postávají před obchody, samotné libáňské
občany tyto hloučky osob odrazují od vstupu do obchodů. Tuto situaci je nutné řešit, aby
došlo ke zlepšení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky o plošném
zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Současně pověřuje vedení města k přípravě
tohoto dokumentu ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.10 OZV noční klid
- přednesl pan Petr Soukup
Pan Soukup přednesl návrh zavedení Obecně závazné vyhlášky o dodržování nočního
klidu, která by zahrnovala výjimky pro tradiční každoroční akce.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Do vyhlášky by se zahrnulo 5 – 6 tradičních akcí. Zákaz se týká akcí na
veřejném prostranství nezanesených ve vyhlášce. Za rušení nočního klidu při akci na
vlastním pozemku se každý sám vystavuje riziku přivolání policie.
p. Pavlík: Opakovaně narušoval jednání pokřikováním a provoláváním „Kde je
svoboda?“
p. starosta: Vyzval pana Pavlíka, aby soustavně nenarušoval jednání zastupitelstva,
v opačném případě může být dle jednacího řádu vykázán z jednací místnosti.
p. Valnoha: Mám obavy z toho, že častí „stěžovatelé“ budou volat policii ke každému
grilování u sousedů, které bude probíhat i po desáté hodině.
p. Kohout: To v podstatě můžou i nyní.
p. starosta: Je třeba najít schůdné řešení vůči tradičním akcím.
p. Etrych: U těchto akcí by bylo vhodné nastavit noční klid např. od 2 hod. do 6 hod. Je
třeba akci nahlásit písemně a musí být povolena?
p. Soukup: Akce musí být zanesena ve vyhlášce, judikatura nedává možnost starostům
průběžně schvalovat.
p. Klíma J.: A co oslavy narozenin na hřišti a koupališti?
p. starosta: Pořádání takových oslav je možné do 22:00h, poté již podstupují na vlastní
riziko. Dále doplnil, že obecně závazná vyhláška se týká akcí konaných na veřejných
prostranstvích, mimo běžné akce konané v zařízeních (např. Kulturní domy, restaurace
apod.).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky o dodržování
nočního klidu. Současně pověřuje vedení města k přípravě tohoto dokumentu ke schválení
na příštím zasedání zastupitelstva města včetně zapracování projednaných výjimek.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
24.11 Ostatní informace
p. starosta Přibyl informoval:
- došlo k vysekání náhonu v Křešicích, dále proběhne údržba bagrováním koryta a
dojde k prořezu přerostlých vrb
- došlo k uzavření smlouvy o prodeji pozemku na 13 RD s p. …………... a p. …………
- informace o krádežích automobilů (v okolí již byly odcizeny 3 automobily)
- město Jiříkov podalo insolvenční návrh na firmu Energie pod kontrolou, v případě
jeho zahájení se okamžitě k tomuto návrhu připojí i Město Libáň

24.12 Diskuse
p. Kohout: Děkuji za opravu lávky v Jiráskově ulici.
p. Kohout: Je možné požádat o instalaci značky zákazu stání v Emlerově ulici?
p. starosta: Situace v Emlerově ulici je mi známa, již mám pořízené foto a podáme
žádost na možnost umístění tohoto omezení na příslušném odboru dopravy.
p. Klíma: Byla již někdy řešena situace s TV signály? Doma často nemám signál.
p. starosta: V kanceláři městského úřadu je k dispozici leták s kontaktem na Český
telekomunikační úřad, který se postará o nápravu. Vzhledem k opakovaným problémům
nám bylo sděleno, že žadatelé mají volat i opakovaně.
24.13 Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 21. září 2016
Z24/01/09/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Milan Etrych.
Z24/02/09/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu Jindřicha Řezníčka a Ing.
Michala Zahradníčka.
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Z24/03/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 24. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z24/04/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z24/05/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyplácení měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce včetně
příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci, a to takto:
a) Zastupitel
559,- Kč
b) Zastupitel a člen výboru
1 656,- Kč
c) Zastupitel a předseda výboru
1 904,- Kč
d) Zastupitel a člen dvou výborů
2 753,- Kč
e) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 001,- Kč
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyplácení odměn v nové výši neuvolněným
zastupitelům p. Martinu Kohoutovi a Mgr. Milanu Valnohovi od 1.10.2016.
Z24/06/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 183/1 o
výměře 2935 m² v katastrálním území Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň panu
……………………., současně požaduje pro stanovení ceny zpracování znaleckého posudku.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Jaromíra Přibyla zajištěním znaleckého posudku
pro projednání výše uvedeného prodeje na příštím zasedání zastupitelstva města.
Z24/07/09/16 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí s řešením problematiky aktualizace
smluvního vztahu mezi Městem a příspěvkovou organizací v souladu s novými platnými
zákony v termínu podzimního auditu s příslušným auditorem.
Z24/08/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek ke smlouvě č. 100/1/673 a
200/1/673 , dále dodatek ke smlouvě č. 100/1/674 a č. 300/1/674 s Energií Pro s.r.o.
Z24/09/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele kamerového systému firmu
Comtex s.r.o, T. G. Masaryka 179, 50723 Libáň, IČ:04359038 za celkovou cenu 98 257,60
Kč bez DPH.
Z24/10/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr vykácení starých topolů v areálu
sportoviště v Libáni a jejich nahrazení novou výsadbou. Současně požaduje zahrnout potřebné
finanční prostředky do rozpočtu pro rok 2017.
Z24/11/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky o
plošném zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. Současně pověřuje vedení města k přípravě
tohoto dokumentu ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.
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Z24/12/09/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky o
dodržování nočního klidu. Současně pověřuje vedení města k přípravě tohoto dokumentu ke
schválení na příštím zasedání zastupitelstva města včetně zapracování projednaných výjimek.
24.14 Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 26.10.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 24. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 11/2016
5) Dodatek ke smlouvě č. 100/1/673 a 200/1/673 , dále dodatek ke smlouvě č. 100/1/674 a č.
300/1/674 s Energií Pro s.r.o.

Zápis byl vyhotoven dne: 26.9.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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