ZÁPIS
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. listopadu 2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni: 8 členů zastupitelstva města: Martin Kohout, Jaromír Přibyl, Jindřich
Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal Zahradníček, David Horák,
David Pošepný, DiS.
Omluveni: 0 členů zastupitelstva
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 22.11.2016 pod č.j.
79/2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Pan starosta informoval o rezignaci pana Ing. Milana Etrycha, Ph.D. na funkci člena
Zastupitelstva města Libáň i na funkci člena Finančního výboru ke dni 9.11.2016.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 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 a p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a Martin Kohout.
Výsledek hlasování:
Pro
8
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 p. Jindřicha Řezníčka a Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
zapisovatelka:

Mgr. J. Valnohová – určuje starosta

Schválení programu
Pan Petr Soukup seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 25. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2016
4. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2016
5. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
6. SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD
7. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2016
8. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
9. REVOKACE USNESENÍ Č. Z15/11/12/15
10. REVOKACE USNESENÍ Č. Z21/06/06/16
11. OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN – PREZENTACE
12. OSTATNÍ INFORMACE
13. DISKUSE
14. USNESENÍ
15. ZÁVĚR
Pan Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 11 s názvem „Schválení smlouvy s VOS Jičín“.
Pan Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení smlouvy s VOS
Jičín“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 11.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Pan starosta dále navrhuje vložení bodu č. 12 s názvem „Schválení podání žádosti
o dotaci“.
Pan Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení podání žádosti o
dotaci“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 12.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Na základě žádosti přítomných zástupců z Oblastní charity Jičín došlo z časových důvodů
k výměně bodů programu č. 2 a č. 13.
Pan místostarosta Petr Soukup přečetl celý program i s doplněnými body č. 11 a č. 12:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 25. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN – PREZENTACE
3. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2016
4. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2016
5. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
6. SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD
7. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2016
8. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
9. REVOKACE USNESENÍ Č. Z15/11/12/15
10. REVOKACE USNESENÍ Č. Z21/06/06/16
11. SCHVÁLENÍ SMLOUVY S VOS JIČÍN
12. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
13. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
14. OSTATNÍ INFORMACE
15. DISKUSE
16. USNESENÍ
17. ZÁVĚR
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 26. veřejného zasedání ZM dle návrhu
včetně doplněných a schválených bodů č. 11 a č. 12.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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26.1. Kontrola plnění usnesení z 25. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
26.2. Oblastní charita Jičín - prezentace
Zástupci Oblastní charity Jičín Mgr. Jitka Chalupníková, Bc. David Rejlek, DiS. a
Barbora Černá, DiS. ve své prezentaci představili souhrn činnosti centra SASanka
v roce 2016. V současné době poskytují své služby asi 10 rodinám na pracovišti
v Kopidlně a na pracoviště v Jičíně dojíždí 5 rodin z Libáně. Proto by chtěli své
konzultace v Libáni poskytovat již dva dny v týdnu – v pondělí a ve středu.
Ředitel organizace p. Rejlek informoval o činnosti Charitní pečovatelské služby, kterou
v současné době poskytují v Libáni 21 klientům každý den včetně víkendů i svátků
v době od 7 do 22 hodin.
Zastupitelé města ocenili činnost Oblastní charity Jičín, poděkovali za jejich práci a
přislíbili pomoc i v dalším roce.
26.3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města, upravené na základě
metodického pokynu z MV ČR. 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.
p. Horák: Vyhláška v této podobě se mi líbí víc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o zákazu
požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o nočním klidu, upravené na
základě metodického pokynu z MV ČR. Znění této vyhlášky obdrželi zastupitelé jako
podkladový materiál pro dnešní jednání, takže měli možnost se s ním seznámit.
OZV č. 4/2016 – viz příloha
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Kohout: Jak se bude postupovat v případě, pokud bychom chtěli zavést novou
tradiční akci?
p. starosta: Museli bychom vydat novou vyhlášku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o nočním
klidu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.5. Veřejnoprávní smlouva
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Libáň a Městem
Kopidlno o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích,
v platném znění v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1.
Veřejnoprávní smlouva – viz příloha
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Horák: Jaké budou náklady města?
p. Soukup: To nelze jednoznačně vyjádřit, jelikož každý rok je jiný počet
projednávaných přestupků. Ale vzhledem k tomu, že některé přestupky se projednávají i
několik měsíců a ani doručování doporučených zásilek není levné, nebudou náklady
vydané navíc příliš vysoké.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Libáň a Městem Kopidlno o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/90 Sb., o
přestupcích, v platném znění v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.6. Společný školský obvod
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení smlouvy s obcí Údrnice o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy Základní školy a Mateřské školy Libáň.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Horák: O kolik dětí se jedná?
p. starosta: Zde se jedná především o přijímání nových žáků, kdy podle daných kritérií
jsou přednostně přijímáni žáci ze společného školského obvodu stanoveného obecně
závaznou vyhláškou.

-5-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy s obcí Údrnice, Údrnice 79, 507
23 Libáň, IČO: 00170551, o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, Školní 11, 507 23 Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2016
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy. Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 1/2016 ze dne 1.2.2016.
OZV č. 5/2016 – viz příloha
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy, s účinností od 1.2.2017.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.8. Prodej obecních pozemků
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodej stavební parcely v lokalitě Českých bratří:
obecní pozemek parc.č. 1326/51 v katastrálním území Libáň o výměře 1002 m², který
vznikl rozdělením pozemků, a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 – zájemce je
……………., trvale bytem ……………………... Záměr prodat pozemek je zveřejněn
na úřední desce od 2. 11. 2016 pod č.j. 73/2016 – 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. 1326/51 o
výměře 1002 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH ……………, trvale
bytem ………………… 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).
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.9. Revokace usnesení č. Z15/11/12/15
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o revokaci usnesení č. Z15/11/12/15 a přijetí nového usnesení – rozpočet města
na rok 2016.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2016 jako schodkový – příjmy ve výši 28 086 201,- Kč a výdaje
ve výši 32 710 201,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve
výši 6 424 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.10. Revokace usnesení č. Z21/06/06/16
- přednesl p. Přibyl Jaromír - starosta
Jedná se o revokaci usnesení č. Z21/06/06/16 a přijetí nového usnesení – závěrečný účet
města Libáň za rok 2015.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bez výhrad 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.
26.11. Schválení smlouvy s VOS, a.s. Jičín
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení Smlouvy o nájmu a provozování „Vodovodu a kanalizace 13RD –
ul. Českých bratří“ mezi Městem Libáň a Vodohospodářskou a obchodní společností,
a.s. Přítomní byli přímo na zasedání seznámeni s obsahem této smlouvy.
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Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a provozování
„Vodovodu pro 13 RD Libáň – ul. Českých bratří“ a „Kanalizace pro 13 RD Libáň –
ul. Českých bratří“ mezi Městem Libáň a Vodohospodářskou a obchodní společností,
a.s.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.12. Schválení podání žádosti o dotaci
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci na „Víceúčelový sportovní areál Libáň“
z dotačního programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2017“.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o dotaci na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ z dotačního programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok
2017“.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
26.13. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2016, 15/2016 a
16/2016.
Starosta města dne 31.10.2016 schválil rozpočtové opatření č. 14/2016, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 47.500,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Starosta města dne 9.11.2016 schválil rozpočtové opatření č. 15/2016, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 93.716,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č. 16/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
1 069 290,- 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016 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

26.14. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Kamerový systém
Celý kamerový systém je již řádně nainstalován a v současné době je ve zkušebním
provozu. V pátek 2.12.2016 proběhne jeho předání Policii ČR.
- Energie Pod kontrolou
Znovu vyhlášeno insolvenční řízení, ke kterému byla naše pohledávka připojena.
- Česká spořitelna
Město Libáň podalo žádost o instalaci duálního bankomatu (pro výběr i vklad
hotovosti), která byla zamítnuta. Ze strany České spořitelny je připravena smlouva na
provozování současného bankomatu. Dále byla městu nabídnuta možnost odkoupení
vybavení provozovny ČS.
- Příprava a návrh rozpočtu na rok 2017
Během pondělí 5.12.2016 zfinalizujeme návrh rozpočtu na příští rok a nejpozději do
středy 7.12.2016 bude předán Finančnímu výboru k projednání.
p. Petr Soukup informoval:
- Poděkování za přípravu a realizaci akce Rozsvěcení vánočního stromu.

26.15. Diskuse
- p. Valnoha: Chtěl bych pochválit vánoční akci na náměstí, kladné ohlasy vzešly i od
kolegů v zaměstnání.
- p. Horák: Také chválím vánoční akci.
- p. Horák: Nelíbí se mi buňkoviště na hřišti v Libáni. Myslím si, že hřiště tím ztratilo
svůj krajinný ráz, neviděl jsem to uvnitř, ale je to hrozné.
p. starosta: V pořádku, je to váš názor.
- Pan Trejbal vznesl dotaz na stav odvolání proti navrženému řešení odvádění
srážkových vod z uvažované stavby budovy dílny pro TS Libáň.
p. starosta: Bude prověřen stav odvolacího procesu na Stavebním úřadě v Libáni.
- Dále se p. Trejbal dotazoval na odvodnění zpevněných ploch areálu.
p. Soukup: Tuto problematiku je třeba oddělit. Žádost o vydání stavebního povolení a
vašeho odvolání se týkalo pouze dílny pro TS.
p. Trejbal: Jak je zajištěno bezpečné provozování stavebního dvora?
p. Soukup: Tento dvůr nám provozuje certifikovaná firma, která je povinna dodržovat
veškeré normy s tím spojené. Přestože vaše odvolání se v žádném případě netýká
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zpevněných ploch, jsme ochotni tuto problematiku nechat posoudit a bude-li to nutné,
následně řešit. Veškerá opatření bude nutno nechat posoudit odborníkům, projektantům
apod. Jsme státní správa a nemůžeme si dovolit řešit takto závažné věci „od stolu“.
pí. Hazdrová: Chtěla bych poděkovat za krásné vánoční osvětlení na náměstí. Dále bych
ráda ocenila práci kolegů na vánočních trzích a poděkovala za nádherný koncert
v kostele. A nakonec vás všechny zvu na vánoční koncert dětského pěveckého sboru
Viola.
p. Verner: Bylo by zapotřebí opět shrabat listí na návsi v Psinicích a u hřbitova vyřezat
rákos.
p. starosta: Bereme na vědomí, předáme TS.
p. Verner: Majitelé bývalé prodejny na jaře ořezali stromy a větve nechali v silnici. Tak
by bylo potřeba je zlikvidovat.
p. starosta: Opět předáme TS.
26.16. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. listopadu 2016
Z26/01/11/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Martin Kohout.
Z26/02/11/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a Ing.
Michala Zahradníčka.
Z26/03/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení
smlouvy s VOS Jičín“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 11.
Z26/04/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení
podání žádosti o dotaci“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 12.
Z26/05/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 26. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněných a schválených bodů č. 11 a č. 12.
Z26/06/11/16 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o
zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území
města.
Z26/07/11/16 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o
nočním klidu.
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Z26/08/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Libáň a Městem Kopidlno o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích, v platném znění v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1.
Z26/09/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy s obcí Údrnice,
Údrnice 79, 507 23 Libáň, IČO: 00170551, o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, Školní 11, 507 23 Libáň.
Z26/10/11/16 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, s účinností od 1.2.2017.
Z26/11/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.
1326/51 o výměře 1002 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a
to geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH …………, trvale
bytem …………………… 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).
Z26/12/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné
ukazatele) rozpočet města na rok 2016 jako schodkový – příjmy ve výši 28 086 201,- Kč a
výdaje ve výši 32 710 201,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů
ve výši 6 424 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000,- Kč.
Z26/13/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bez výhrad závěrečný účet města Libáň
za rok 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2015.
Z26/14/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a provozování
„Vodovodu pro 13 RD Libáň – ul. Českých bratří“ a „Kanalizace pro 13 RD Libáň – ul.
Českých bratří“ mezi Městem Libáň a Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s.
Z26/15/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o dotaci na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ z dotačního programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2017“.
Z26/16/11/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.

26.17. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 30.12.2016 od 13 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 26. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Rozpočtové opatření č. 14/2016, č. 15/2016 a č. 16/2016
5) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Města Libáň
6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 Města Libáň
7) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Města Libáň
8) Návrh veřejnoprávní smlouvy

Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2016
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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