ZÁPIS
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. října 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: David Pošepný DiS., Ing. Milan Etrych, Ph.D.

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 3 osoby
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 18.10.2016 pod č.j. 69/2016.
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. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha, Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. David Horák, p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Davida Horáka a p. Martina Kohouta.
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 24. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. OZV Č. 3/2016 O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
NA VEŘEJNOSTI
4. OZV Č. 4/2016 O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU
5. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
6. VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ
7. POVĚŘENÍ ZŠ A MŠ LIBÁŇ KE SBĚRU PAPÍRU
8. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE TJ SOKOL
LIBÁŇ
9. OSTATNÍ INFORMACE
10. DISKUSE
11. USNESENÍ
12. 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 25. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.1. Kontrola plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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25.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2016 a 13/2016.
Starosta města dne 30.9.2016 schválil rozpočtové opatření č. 12/2016 - změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 59 231,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č. 13/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
1 175 044,- 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. 13/2016 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

25.3 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejnosti.
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejnosti. Znění této vyhlášky obdrželi zastupitelé jako
podkladový materiál pro dnešní jednání, takže měli možnost se s ním seznámit.
- OZV č. 3/2016 – viz příloha
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.4 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o stanovení kratší doby
nočního klidu. Znění této vyhlášky obdrželi zastupitelé jako podkladový materiál pro
dnešní jednání, takže měli možnost se s ním seznámit. Pan Petr Soukup pouze
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informativně přítomným sdělil, že obě nově schválené vyhlášky budou vyvěšeny na
úřední desce města a posouzeny Ministerstvem vnitra ČR.
- OZV č. 4/2016 – viz příloha
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Horák, p. Kohout: Budou možné nějaké výjimky, kdyby například byla organizována
nová akce?
p. Soukup: To by záleželo na místě konání akce. Pokud by se konala v kulturním domě,
pak je to mimo rámec vyhlášky, protože se jedná o uzavřený prostor. A pokud by se
akce konala venku, např. na hřišti a měla atributy tradice, lze schválit vyhlášku novou,
která tuto původní nahradí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o
stanovení kratší doby nočního klidu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.5 Prodej obecních pozemků
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o stanovení ceny pozemku parcelního čísla 183/1 o výměře 2935 m2 v k.ú.
Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň, jeho prodej byl schválen na 24. VZ ZM dne
21.9.2016 usnesením č. Z24/06/09/16. Pro stanovení ceny byl vypracován znalecký
posudek. Odhadní cena dle znaleckého posudku činí 42,768 Kč/m2, nabídka …..…… je
10,- Kč/m2. V případě stanovení a schválení ceny tuto skutečnost ………… oznámíme
a připravíme kupní smlouvy.
Znalecký posudek – viz příloha
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. starosta: Osobně bych se držel odhadní ceny, ale navrhl bych cenu 40,- Kč/m2. Tato
minimální výchylka by nebyl problém pro auditory.
p. Soukup: S tímto návrhem souhlasím. Kdybychom prodali za 25% odhadu, tak
bychom tento krok auditorům těžko odůvodňovali. Navíc nemáme nutnost tento
pozemek prodávat.
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, za
cenu 40,- Kč/m² bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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b) Jedná se o prodej stavební parcely v lokalitě Českých bratří:
obecní pozemek parc.č. 1326/49 v katastrálním území Libáň o výměře 1001 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 29. 8. 2016 pod č.j. 55/2016 – 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. 1326/49 o
výměře 1001 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). Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje starostu města zpracováním příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Jedná se o prodej stavební parcely v lokalitě Českých bratří:
obecní pozemek parc.č. 1326/42 v katastrálním území Libáň o výměře 976 m², který
vznikl rozdělením pozemků, a to geometrickým plánem č. 810-381/2016 – zájemci jsou
………………. a ………………... Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce
od 29. 8. 2016 pod č.j. 55/2016 – 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. 1326/42 o
výměře 976 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 810-381/2016 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). Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje starostu města zpracováním příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
1 (Ing. Michal Zahradníček)
Usnesení bylo přijato.
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25.6 Vánoční osvětlení
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Pan starosta představil dvě nabídky firem na vánoční osvětlení náměstí v Libáni.
Vzhledem k tomu, že termín dokončení kamerového zabezpečení firmou Comtex je
15.11.2016, tak by i případný vandalismus na této výzdobě již byl zachycen
bezpečnostními kamerami. Pan starosta předložil k posouzení několik návrhů. Jedná se
především o 9 ks ozdobných světel na veřejné osvětlení, dále o tekoucí rampouchy na
vánoční strom a nakonec o ozdobný závěs na budovu MÚ, buď pouze v 1. patře nebo
také ve 2. patře.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Kohout: S vánoční výzdobou rozhodně souhlasím.
p. Zahradníček: Rozsvěcení vánočního stromečku se již stalo v našem městě tradicí, tak
si určitě i náměstí zaslouží vánoční výzdobu. Navíc v posledních letech jsou již vánoční
svátky zcela bez sněhu, tak ať aspoň z výzdoby náměstí dýchá na občany vánoční
atmosféra.
p. starosta: Nabízí se otázka, zda osvětlení odkoupit nebo pronajmout na 4 roky a poté
případně za zbytkovou cenu odkoupit. Vzhledem k tomu, že tato výzdoba bude
nainstalována přibližně jeden měsíc, tak je cena pronájmu dost vysoká. Proto bych se
přimlouval spíše ke koupi.
p. Valnoha: Kdo výzdobu nainstaluje?
p. starosta: Světla na veřejné osvětlení a spodní závěs nainstaluje p. Urban. Ohledně
instalace závěsu ve 2. patře oslovíme TS Jičín.
p. Zahradníček: Já bych v 1. kole zakoupil pouze závěs na 1. patro a v příštím roce
případně výzdobu rozšířil.
p. starosta: Je možné rozdělit na dvě etapy, ve 2. etapě by se dokoupil 2. závěs a
případně také světla na stromy okolo náměstí.
p. Soukup: Všichni vidíme, jak nabídka vypadá, stanovme tedy, do jaké cenové výše
bude pořízena tato výzdoba. Je možné schválit částečnou výzdobu za cenu do 100 000,Kč nebo do 120 000,- Kč s tím, že nakoupíme vše najednou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup a realizaci vánočního osvětlení náměstí
v Libáni za cenu do 120 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.7 Pověření ZŠ a MŠ Libáň ke sběru papíru
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o pověření ZŠ a MŠ Libáň sběrem papíru na základě doporučení auditu
autorizované společnosti EKO-KOM, abychom mohli uplatňovat vyšší koeficient pro
přepočet odměny za tříděný odpad.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pověření ZŠ a MŠ Libáň sběrem papíru.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.8 Schválení poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Libáň
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Libáň ve výši 34.500,- Kč na použití
sprch, šaten a prostor v ubytovně v Libáni. Tato dotace nebyla TJ Sokol Libáň
poskytnuta v žádosti podané dne 30.11.2015 z důvodu plánovaného přestěhování
z ubytovny do nově vybudovaných buněk, které ale neproběhlo. Bylo plánované, že
buňkoviště bude v létě dokončené, ale došlo k mírnému posunu instalace buněk, která
proběhne až dne 8.11.2016. Z tohoto důvodu TJ Sokol Libáň požádala o tuto dotaci.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol
Libáň ve výši 34.500,- Kč na použití sprch, šaten a prostor v ubytovně v Libáni.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.9 Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Situace ohledně České spořitelny
Zástupci ČS z Hradce Králové se dostavili na MÚ v Libání s oznámením, že pobočka
ČS v Libáni bude od 1.2.2017 uzavřena. Tuto skutečnost odůvodnili tím, že již několik
měsíců mapují situaci a bylo vyhodnoceno, že návštěvnost pobočky v Libáni je velice
malá. Představenstvo ČS tedy bez jakéhokoliv předchozího varování schválilo uzavření
pobočky ČS v Libáni. Z naší strany bude vyvoláno jednání, aby alespoň bankomat
zůstal zachován, i když dle názoru zástupců ČS též není rentabilní. Nejbližší pobočka
ČS tak bude v Kopidlně, Sobotce a v Jičíně, která je dle mapování nejvytíženější a též
občany Libáně nejnavštěvovanější.
Následovala diskuse na toto téma:
p. Horák: Je toto uzavření definitivní?
p. starosta: Snažili jsme se o zachování pobočky, nicméně náklady na její provoz jsou
příliš velké.
p. Valnoha: Uzavření pobočky ČS je i mezi veřejností velkým tématem. Jak je možné,
že v Kopidlně zůstane pobočka zachována, přestože v Libáni máme velkou továrnu?
p. starosta: Přesto továrna není nutně zdrojem klientů.
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p. Soukup: Klíčové je pro nás zachování bankomatu, vybírání a případné ukládání
peněz. Vše ostatní lze řešit přes internet a i počítačová gramotnost starších lidí bude čím
dál tím lepší.
- Žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Libáň
Byla podána žádost a v konečném pořadí jsme se umístili jako druzí. S velitelem naší
jednotky jsme byli v Praze seznámeni s dalším postupem, již podnikáme potřebné
kroky. Pokud bude vše v pořádku, tak v r. 2017 obdrží libáňští hasiči automobil typu
Tranzit do hodnoty 750 000,- Kč s tím, že 3/6 ceny hradí MV, 2/6 ceny hradí kraj a 1/6
uhradí město Libáň, to je cca 150 000,- Kč.
p. Kohout: Bude sloužit k přepravě osob?
p. starosta: Dopravní automobil je určen pro přepravu hasičů a osob např. při evakuaci,
vozidlo bude náhrada za Avii, která již nebude splňovat podmínky pro provoz.
- Sběrný dvůr
Proběhl přesun sběrného dvoru do areálu bývalých stavebnin, veškeré komunity zůstaly
zachovány. Je zde kompletní hnízdo tříděného odpadu, včetně bioodpadu. Bývalý areál
je kompletně prodaný, cena zaplacena a dne 31.10.2016 proběhne odečet vody
s následným předáním.
- SMS hlášení
Na internetových stránkách jsme zprovoznili možnost registrace pro hlášení do telefonu
i s podrobným popisem k přihlášení. Občané si mohou vybrat ze tří skupin zpráv, podle
toho, o které mají zájem a každé hlášení ze zvolené skupiny jim formou SMS bude
zasláno na jejich telefon.
p. Kohout: Jak je služba zpoplatněna? SMS platí příjemce?
p. starosta: SMS platí město Libáň, jedná se o zvýhodněnou sazbu, cca 0,40 Kč, max.
0,60 Kč za SMS, podle toho, jak je dobíjen kredit. Na základě zjištění mají obce naší
velikosti zaregistrováno cca 300 odběratelů a odešlou asi 8 000 SMS zpráv za rok.
- Rozhlas ve Zlivi
Došlo k instalaci rozhlasu ve Zlivi, byl již zprovozněný, v nejbližší době bude
dokončena instalace veřejného osvětlení.
- Byt č.p. 15 na náměstí Svobody
Jedná se pouze o informaci k vyvrácení mediálních spekulací. V domě na náměstí
Svobody, č.p. 15 se po vystěhování ………… uvolnil byt , který jsme na základě
žádosti nabídli ……….. a jeho paní. Pan ……….. si byt prohlédl, moc se mu líbil a
s pronájmem souhlasil. Připravili jsme tedy nájemní smlouvu, kterou ……….. podepsal
a převzal klíče od předmětného bytu. Za 2 hodiny se vrátil s tím, že byt mu nevyhovuje,
vrátil nám klíče i smlouvu.
p. Soukup: Jedná se tedy již o čtvrtý neúspěšný pokus o zajištění bydlení …………..
Nejdříve jsme nabídli ………… spolufinancování jejich domu částkou 30 000,- Kč ,
aby ho mohli odkoupit od …………, dále jsme jim nabídli možnost ubytování v domě
seniorů, což odmítli a nakonec z naší strany přišla nabídka možnosti pořízení
mobiheimu. Nyní je to tedy od nás již čtvrtá nabídka k možnosti zlepšení bytových
podmínek ………….
p. Petr Soukup informoval:
- Výsadba na libáňských horách
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Řešili jsme žádost o dotaci na novou výsadbu na libáňských horách. Ovšem likvidace
stávajících stromů byla vyčíslena na nejméně 2 000 000,- Kč, což nejsme schopni
zrealizovat.
p. Kohout: Mohli bychom zkusit oslovit dendrologa a zjistit, zda se tam nenachází
vzácné staré odrůdy, které by se zachovaly, tím by se zlevnilo.
p. Soukup: Dendrologický průzkum je vypracován, žádné staré odrůdy tam nejsou.
P. Verner: V Markvarticích jsou vysázeny obrovské aleje, byla by možnost se poradit,
kdo to financoval.
p. Soukup: S výsadbou není problém, je problém s likvidací stromů a ta se musí provést
teď na podzim. Společně jsme si mysleli, že součástí dotace je i příprava pozemku, ale
tak to není. Za těchto podmínek to nelze.
- Kotle v č.p. 63, jičínská ul.
V domě č.p. 63 v ul. Jičínská jsou téměř dvacetileté kotle, které jsou již za zenitem své
životnosti. Měli bychom se zabývat tím, zda budeme případě tyto byty prodávat nebo
dál pronajímat, ale s nově usazenými kotli. Tyto kotle již neodpovídají normám,
náklady na opravu kotle jsou i 8 000,- Kč, přitom nový kotel lze koupit za 13 000,- Kč.
Byly prověřeny spalivové cesty a komín je způsobilý, ve velmi dobrém stavu. Je tedy
možné zapustit všech 12 kotlů do jednoho průduchu. Investice na 12 kotlů
s odkouřením by byla asi 500 000,- Kč s DPH. Je potřeba řešit, že lidé mají zásadní
problém, poněvadž nemají teplou vodu. Měli bychom naplánovat tuto částku do
rozpočtu na r. 2017, do té doby investovat do opravy. Lepší variantou by bylo udělat
komplexní zaústění 12 kotlů do konkrétního komínu v jeden okamžik, na počátku
příštího roku.
p. starosta: Názor bych jednoznačně podpořil, nájemníci mají problémy, …………. již
dva týdny netopí a nemá teplou vodu.
- Přestupky
Přestupků, které řeší MÚ v Libáni, je čím dál tím více, a vzhledem k tomu, že Libáň je
tzv. jedničková obec a nemusí mít zřízenu přestupkovou komisi, oslovili jsme k převzetí
přestupků město Kopidlno, které je obcí dvojkovou. Město Kopidlno souhlasí, bude
tedy vypracována veřejnoprávní smlouva, která bude předmětem jednání na příštím VZ.
Následně tuto smlouvu musí schválit kopidlenské zastupitelstvo, které bude zasedat
začátkem prosince. Možné naplnění smlouvy může být od 1.1.2017.

25.10 Diskuse
p. Horák: Kolik parcel v lokalitě Českých bratří je prodaných?
p. starosta: V této chvíli jsou prodané nebo zarezervované již všechny pozemky.
p. Verner: Kolik je tam celkem pozemků?
p. starosta: Celkem jich je 13.
p. Valnoha: Poskytne nám nějaký dárce vánoční stromeček?
p. starosta: Máme v záloze 2 stromy z minulých let. Jeden nám nabídl ………. a druhý
je v Libáni u strouhy. Aktuálně ale požádal o pokácení smrku ………., kterému již bylo
vydáno povolení. Tento smrk tedy nabídl městu jako vánoční strom, čehož jsme rádi
využili.
p. Valnoha: Ještě jednu otázku k vyhlášce o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejnosti. Je považována betonová plocha u kiosku na hřišti za restaurační zahrádku?
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p. Soukup: Ne, v tomto případě se nejedná o restauraci. Pokud se ale bude konat
v uzavřeném areálu hřiště sportovní utkání, které je pod záštitou města, pak se zákaz
nevztahuje.
p. Valnoha: V jakém stadiu se nachází výstavba dílny ve sběrném dvoře?
p. starosta: Máme kompletní projektovou dokumentaci a zažádáno o stavební povolení,
v řízení byli osloveni majitelé přilehlých pozemků. ………… se ale odvolal kvůli řešení
odvodu dešťové vody vsakováním, takže celá věc je i nadále v řízení u odvolacího
orgánu.
p. Kohout: Nebylo by možné nyní po volbách opět oslovit krajský úřad ohledně nové
silnice na Mladou Boleslav?
p. starosta: Situaci neustále sledujeme, ale není jednoduchá. Problém není v lidech, ale
v určitých postupech a legislativě. Na této silnici jsou 2 úseky, které jsou v soukromém
vlastnictví a je snaha od nich tyto úseky odkoupit. Prozatím prý není možné do silnice
investovat.
p. Kohout: Myslím, že tady u nás na periferii jsou nejhorší silnici v celém kraji.
p. Soukup: Požádali jsme o revizi a aktualizaci plánu oprav v rámci kraje, ovšem nikdo
se nám neozval.

25.11 Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. října 2016
Z25/01/10/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z25/02/10/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pana Davida Horáka a pana
Martina Kohouta.
Z25/03/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z25/04/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů tak i výdajů.
Z25/05/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky č.
3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti.
Z25/06/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zavedení Obecně závazné vyhlášky č.
4/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu.
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Z25/07/10/16 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, za cenu
40,- Kč/m² bez DPH.
Z25/08/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/49
o výměře 1001 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). Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města zpracováním
příslušné smluvní dokumentace.
Z25/09/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/42
o výměře 976 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 810-381/2016 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). Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města zpracováním
příslušné smluvní dokumentace.
Z25/10/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nákup a realizaci vánočního osvětlení
náměstí v Libáni za cenu do 120 000,- Kč bez DPH.
Z25/11/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pověření ZŠ a MŠ Libáň sběrem papíru.
Z25/12/10/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodatek poskytnutí neinvestiční dotace
TJ Sokol Libáň ve výši 34.500,- Kč na použití sprch, šaten a prostor v ubytovně v Libáni.

25.12 Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 30.11.2016.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 25. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 12/2016 a č. 13/2016
5) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Města Libáň
6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 Města Libáň
7) Znalecký posudek – ocenění pozemku
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Zápis byl vyhotoven dne: 1.11.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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