ZÁPIS
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. prosince 2016 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni: 9 členů zastupitelstva města: Marek Haken, 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 ve 13.00 hodin starostou města panem
Jaromírem Přibylem.
Starosta přivítal zastupitele i občana 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 21.12.2016 pod č.j.
91/2016. 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 Ing. Milana Etrycha,
Ph.D. na funkci člena Zastupitelstva města Libáň i na funkci člena Finančního výboru ke
dni 9.11.2016. Pan starosta vyzval dalšího náhradníka pana Jáchyma Čepického k převzetí
mandátu člena zastupitelstva. Pan Čepický na funkci člena zastupitelstva rezignoval. Pan
starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval dalšího náhradníka, přítomného
člena zastupitelstva Marka Hakena 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 Marek Haken složil slib
pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdil svým podpisem na připraveném archu.
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Člen zastupitelstva Marek Haken složil zákonem stanovený slib a může se ujmout svého
mandátu.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi:
p. Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. David Pošepný, DiS. a p. David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Davida Pošepného, Dis. a p. Davida
Horáka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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:
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 26. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2016
3. VOLBA ČLENA FINANČNÍHO VÝBORU
4. URČENÍ FUNKCE MÍSTOSTAROSTY
5. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
6. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2018 – 2019
8. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
9. NABÍDKA NÁKUPU POZEMKU
10. SCHVÁLENÍ SMLUV
11. ŽÁDOST O DOTACI NA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO SDH LIBÁŇ
12. METODICKÉ POKYNY ZADÁVÁNÍ VZMR
13. ŽÁDOST ZŠ BODLÁKA A PAMPELIŠKY
14. OSTATNÍ INFORMACE
15. DISKUSE
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16. USNESENÍ
17. ZÁVĚR
Pan Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.1. Kontrola plnění usnesení z 26. veřejného zasedání ZM
- přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
27.2. Rozpočtová opatření roku 2016
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 17/2016 a 18/2016.
Starosta města dne 2.12.2016 schválil rozpočtové opatření č. 17/2016, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 99 243,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 18/2016 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
1 988 120,- 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. 18/2016 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty
schválit závěrečné rozpočtové opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

27.3. Volba člena Finančního výboru
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Na základě rezignace Ing. Milana Etrycha, Ph.D., je třeba doplnit jednoho člena
Finančního výboru. Navržen byl pan Marek Haken.
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 volí člena Finančního výboru pana Marka Hakena.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1 (p. Haken)
Usnesení bylo přijato.
27.4. Určení funkce místostarosty
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta navrhl, aby funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup, byla
od 1.1.2017 neuvolněná.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k), zákona o obcích určuje, že
funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup, bude neuvolněná, a to od
1.1.2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.5. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Neuvolněným členům zastupitelstva města může být za výkon funkce poskytována
měsíční odměna (§ 72 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) a její výši stanovuje
zastupitelstvo města (§ 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) v souladu
s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva.
Dne 28. listopadu 2016 schválila vláda nové nařízení, kterým se mění Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od
1.1.2017.
Návrh na vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální
výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce včetně příplatku podle počtu obyvatel ke
každé funkci, a to takto:
a) Místostarosta
24 509,- Kč
b) Zastupitel
599,- Kč
c) Zastupitel a člen výboru
1 775,- Kč
d) Zastupitel a předseda výboru
2 041,- Kč
e) Zastupitel a člen dvou výborů
2 951,- Kč
f) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 217,- Kč
Návrh termínu na vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům je od 1.1.2017. Panu
Marku Hakenovi bude odměna vyplácena od 1.1.2017.
Pan starosta 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 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) Místostarosta
24 509,- Kč
b) Zastupitel
599,- Kč
c) Zastupitel a člen výboru
1 775,- Kč
d) Zastupitel a předseda výboru
2 041,- Kč
e) Zastupitel a člen dvou výborů
2 951,- Kč
f) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 217,- Kč
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům
v nové výši od 1.1.2017. Panu Marku Hakenovi bude odměna vyplácena od 1.1.2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.6. Rozpočet města na rok 2017
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
- projednávání rozpočtu města na rok 2017 na příjmové i výdajové straně
Navržený rozpočet je přílohou 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 v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2017 jako schodkový – příjmy ve výši 29.740.796,- Kč a výdaje
ve výši 36.740.796,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve
výši 8.800.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.800.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.7. Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Navržený rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.8. Prodej obecního pozemku
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o prodej stavební parcely v lokalitě Českých bratří:
obecní pozemek parc. č. 1326/50 v katastrálním území Libáň o výměře 1070 m², který
vznikl rozdělením pozemků, a to geometrickým plánem č. 637-600/2008 – zájemce
je…………………. 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. VZ29.4.2015), 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. 1326/50 o
výměře 1070 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH panu
…………………….. 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.
27.9. Nabídka nákupu pozemku
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o nabídku nákupu pozemku parc. č. 868/27 v lokalitě Na Tržišti v Libáni o
výměře 7270 m2 od …………………….. za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. starosta: Pozemek je ve vhodné lokalitě, ale cena je pro město příliš vysoká.
p. Soukup: Již parcely v ulici Českých bratří jsme prodávali za polovinu jejich reálné
ceny. Tato nabídková cena za 1 m2 je tedy pro město neakceptovatelná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje nákup pozemku parc. č. 868/27 v lokalitě Na
Tržišti v Libáni o výměře 7270 m2 na základě nabídky ………………………. za cenu
400,- Kč/m2.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1 (p. Horák)
Usnesení bylo přijato.
27.10. a) Schválení smlouvy s VOS a.s. Jičín
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení Smlouvy o nájmu a provozování „Vodovodu a kanalizace 13RD
Českých bratří“.
Záměr pronajmout „Vodovod pro 13 RD Libáň – ul. Českých bratří“ a „Kanalizaci pro
13 RD Libáň – ul. Českých bratří“ je zveřejněn na úřední desce od 5.12.2016 pod č.j.
85/2016.
Pan 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
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Schválení smlouvy o dílo
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o schválení smlouvy o dílo na realizaci díla „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul.
Českých bratří, část chodníku“.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 11.11.2016, do 12:00 hod. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 11.11.2016 ve 13:00 hod. Zápis
z jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla
„Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část chodníku“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) Rekom Nový Bydžov, a.s., Měník-Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737, nabídková cena bez DPH: 2 598 150,- Kč
b) Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119, nabídková cena
bez DPH: 2 570 314,- Kč
c) SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27532208,
nabídková cena bez DPH: 2 509 516,- Kč
Nejnižší nabídku podala firma SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec
Králové.
-7-

Firma SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové ale z jednání o
smlouvě na výše uvedenou zakázku z kapacitních důvodů odstoupila, neboť získala
zakázku u jiného zadavatele na stavbě dálnice.
Druhou nejnižší nabídku podala firma Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice.
Pan Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to
firmu Stavoka Kosice a.s., IČ 25275119, DIČ: CZ 25275119 jako zhotovitele stavební
akce: „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část chodníku“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl
součástí zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího
řízení veřejné zakázky „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část
chodníku“, a to s firmou Stavoka Kosice a.s., IČ 25275119, DIČ: CZ 25275119, za
nabídkovou cenu 2.570.314,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Schválení smlouvy dodavatele „Dětské hřiště Libáň“
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je dodávka a montáž dětského
hřiště pro veřejnou zakázku „Dětské hřiště Libáň“ na zahradě ZŠ Libáň .
V lednu bude Ministerstvem pro místní rozvoj vypsána výzva pro žádost o dotaci na
výstavbu dětského hřiště.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 22.11.2016, do 11:00 hod. Otevírání obálek a
hodnocení nabídek z výběrového řízení VZMR proběhlo 22.11.2016 ve 11:30 hod.
Zápis byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o dodavateli díla „Dětské hřiště Libáň“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485, nabídková cena bez
DPH: 576 255,- Kč
b) Flora Servis s.r.o., Náměstí 29, 618 00 Brno, IČO: 28341627, nabídková cena bez
DPH: 599 918,- Kč
Nejnižší nabídku podala firma Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Kohout: Bude hřiště trvale přístupné?
p. starosta: Ano, bude se uzavírat pouze v nočních hodinách.
p. Řezníček: Jaká je výše dotace?
p. starosta: Dotace je ve výši 400 000,- Kč.

-8-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to
firmu Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485 jako dodavatele díla
„Dětské hřiště Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl
součástí zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího
řízení veřejné zakázky „Dětské hřiště Libáň“, a to s firmou Alestra s.r.o., Tišnovská
305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485, za nabídkovou cenu 576.255,- Kč bez DPH.
K podpisu smlouvy dojde pouze v případě akceptace žádosti o dotaci Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
d) Schválení smlouvy s TJ Sokol Libáň z.s. o nájmu zázemí včetně areálu fotbalového
stadionu v Libáni
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení smlouvy mezi Městem Libáň a TJ Sokol Libáň z.s. o nájmu:
I. osmi obytných kontejnerů (buněk), umístěných v prostoru sportoviště v Libáni
na pozemku parc.č. 1611/2 v k.ú.Libáň, dle platné dokumentace ve stupni DSP,
II. areálu fotbalového stadionu v Libáni, areálem fotbalového stadionu v Libáni se
pro potřeby této smlouvy rozumí následující nemovité věci, nacházející se v k.ú.
Libáň a takto zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, KP v Jičíně: pozemky parc. č. 1611/12, parc. č. 1611/2,
parc. č. 1611/13, parc. č. 1611/3, parc. č. st. 752,
III. inventáře, který je dán soupisem movitých věcí, uvedených v Příloze č. 1.
Zařizovací předměty pro sporty na umělém a antukovém sportovišti.
Záměr pronajmout osm obytných kontejnerů a areál fotbalového stadionu v Libáni je
zveřejněn na úřední desce od 6.12.2016 pod č.j. 86/2016.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu mezi Městem Libáň a TJ Sokol Libáň z.s.
o nájmu:
I. osmi obytných kontejnerů (buněk), umístěných v prostoru sportoviště v Libáni na
pozemku parc.č. 1611/2 v k.ú.Libáň, dle platné dokumentace ve stupni DSP,
II. areálu fotbalového stadionu v Libáni, areálem fotbalového stadionu v Libáni
se pro potřeby této smlouvy rozumí následující nemovité věci, nacházející se v
k.ú. Libáň a takto zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, KP v Jičíně: pozemky parc. č. 1611/12, parc. č.
1611/2, parc. č. 1611/13, parc. č. 1611/3, parc. č. st. 752,
III. inventáře, který je dán soupisem movitých věcí, uvedených v Příloze č. 1.
Zařizovací předměty pro sporty na umělém a antukovém sportovišti.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.11. Žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Libáň
- přednesl pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH
Libáň.
Krajský úřad odsouhlasil technické podmínky pro tento automobil, které budou nyní
zaslány na Ministerstvo vnitra. Dotace je ve výši 900 000,- Kč, 1/6 této částky budeme
hradit z rozpočtu města.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Kohout: Jak je automobil vybaven?
p. starosta: Má pouze základní vybavení, jinak by cena byla vyšší.
p. Kohout: Možná bude třeba doinvestovat, automobil by měl sloužit hlavně pro
výjezdy k dopravním nehodám.
p. Pošepný: Vozidlo nebude možno použít na všechny výjezdy. Domnívám se, že
vozidlo bude primárně určeno k přepravě osob na akce požární sport atd. V případě
výjezdu pouze u mimořádných událostí, kdy bude třeba přepravovat osoby, popř. jim
poskytnout krátkodobé zázemí. Nutno dořešit s vedením HZSKHK použitelnost
vozidla.
p. Haken? Především to bude automobil do 3,5 tuny, takže bude k řízení stačit řidičský
průkaz skupiny B.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR o dotaci na
dopravní automobil pro jednotku SDH Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.12. Metodické pokyny zadávání VZMR
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o vymezení interních pravidel a kompetencí při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Na základě doporučení auditora byl vytvořen vnitřní metodický pokyn, na základě
kterého budou zadávány veřejné zakázky malého rozsahu. Znění tohoto dokumentu
obdrželi zastupitelé jako podkladový materiál pro dnešní jednání, takže měli možnost se
s ním seznámit.
Pan 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 schvaluje vnitřní metodický pokyn pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, a to s účinností od 1.1.2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.13. Žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky
- přednesl pan Jaromír Přibyl – starosta
Žádost Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. o úhradu části provozních výdajů
souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní
škole Bodláka a Pampelišky, o.p.s. v roce 2016 – jedná se o 9 dětí á 700,- Kč/měsíc
v roce 2016. Celková částka za období 2016 je požadována ve výši 58 100,- Kč.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Soukup: Tato žádost by spíše měla být adresována do obcí, které nezřizují školu.
p. Pošepný: Nevidím důvod této žádosti vyhovět, když máme v obci svoji školu.
p. Valnoha: Máme v Libáni plně organizovanou školu, měli bychom tedy finanční
prostředky vkládat do naší školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí úhrady části provozních výdajů
souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní škole
Bodláka a Pampelišky, o.p.s. v roce 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
27.14. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Česká spořitelna
Českou spořitelnou nám byl zaslán návrh nájemní smlouvy na prostor, kde se nachází
bankomat, plocha cca 3,15 m2. Nájemné ve výši 500,- Kč/1 měsíc.
Česká spořitelna nám také zaslala soupis zařízení, které by v provozovně zanechala
(např. trezor, zabezpečovací systém-rozvody, klimatizace, stoly, kuchyňská linka) – vše
za cenu 5 000,- Kč. Nyní ČS předložila novou verzi tohoto soupisu bez trezoru –
formou darovací smlouvy.
- Kamerový systém
Po předání Policii ČR kamerový systém bez problémů funguje. Díky tomuto systému již
došlo k objasnění kolize na křižovatce u masny. Zbývá ještě dořešit prostor u vstupu do
Kulturního domu, kam pomocí kamer není vidět.
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27.15. Diskuse
p. Kohout: Bylo by možné pěšinu ke sběrnému dvoru zpevnit štěrkem?
p. starosta: Ano, to není problém.
p. Kohout: Nenabízel se někdo na pozici dětského lékaře v Libáni?
p. Soukup: Dosadit lékaře na neobsazené místo je povinností lékařské komory.
p. Kohout: Stačilo by, kdyby dojížděl alespoň dvakrát v týdnu, jako je to například
v Kopidlně.
p. Štajerová: Nyní je obvod velice malý, za minulé lékařky došlo k odlivu pacientů.
p. Pošepný: Mohl by se zjistit aktuální počet dětí v Libáni a ověřit zájem rodičů o
dětského lékaře v ordinaci v Libáni.
- p. ……………. požaduje stanovisko k vyřešení odvodnění plochy sběrného dvora.

27.16. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. prosince 2016
Z27/01/12/16 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Z27/02/12/16 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Davida Pošepného, Dis.
a p. Davida Horáka.
Z27/03/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z27/04/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2016 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc
starosty schválit závěrečné rozpočtové opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Z27/05/12/16 Zastupitelstvo města Libáň volí člena Finančního výboru pana Marka Hakena.
Z27/06/12/16 Zastupitelstvo města Libáň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k), zákona o obcích
určuje, že funkce místostarosty, kterou vykonává pan Petr Soukup, bude neuvolněná, a to od
1.1.2017.
Z27/07/12/16 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:
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a) Místostarosta
24 509,- Kč
b) Zastupitel
599,- Kč
c) Zastupitel a člen výboru
1 775,- Kč
d) Zastupitel a předseda výboru
2 041,- Kč
e) Zastupitel a člen dvou výborů
2 951,- Kč
f) Zastupitel, předseda výboru a člen výboru
3 217,- Kč
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v nové
výši od 1.1.2017. Panu Marku Hakenovi bude odměna vyplácena od 1.1.2017.
Z27/08/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné
ukazatele) rozpočet města na rok 2017 jako schodkový – příjmy ve výši 29.740.796,- Kč a
výdaje ve výši 36.740.796,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů
ve výši 8.800.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.800.000,- Kč.
Z27/09/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019.
Z27/10/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 1326/50
o výměře 1070 m² v katastrálním území Libáň, který vznikl rozdělením pozemků, a to
geometrickým plánem č. 637-600/2008 za cenu 450,- Kč/m² bez DPH panu ……………......
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).
Z27/11/12/16 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje nákup pozemku parc. č. 868/27
v lokalitě Na Tržišti v Libáni o výměře 7270 m2 na základě nabídky ……………….. za cenu
400,- Kč/m2.
Z27/12/12/16 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.
Z27/13/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu Stavoka Kosice a.s., IČ 25275119, DIČ: CZ 25275119 jako zhotovitele
stavební akce: „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část chodníku“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Infrastruktura Libáň 13 RD – ul. Českých bratří, část chodníku“, a to s firmou
Stavoka Kosice a.s., IČ 25275119, DIČ: CZ 25275119, za nabídkovou cenu 2.570.314,- Kč
bez DPH.
Z27/14/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485 jako dodavatele
díla „Dětské hřiště Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dětské hřiště Libáň“, a to s firmou Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim,
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IČO: 29196485, za nabídkovou cenu 576.255,- Kč bez DPH. K podpisu smlouvy dojde pouze
v případě akceptace žádosti o dotaci Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Z27/15/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu mezi Městem Libáň a TJ Sokol
Libáň z.s. o nájmu:
I. osmi obytných kontejnerů (buněk), umístěných v prostoru sportoviště v Libáni na
pozemku parc.č. 1611/2 v k.ú.Libáň, dle platné dokumentace ve stupni DSP,
II. areálu fotbalového stadionu v Libáni, areálem fotbalového stadionu v Libáni se
pro potřeby této smlouvy rozumí následující nemovité věci, nacházející se v k.ú.
Libáň a takto zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, KP v Jičíně: pozemky parc. č. 1611/12, parc. č. 1611/2,
parc. č. 1611/13, parc. č. 1611/3, parc. č. st. 752,
III. inventáře, který je dán soupisem movitých věcí, uvedených v Příloze č. 1. Zařizovací
předměty pro sporty na umělém a antukovém sportovišti.
Z27/16/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR o
dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH Libáň.
Z27/17/12/16 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vnitřní metodický pokyn pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, a to s účinností od 1.1.2017.
Z27/18/12/16 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí úhrady části provozních
výdajů souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní
škole Bodláka a Pampelišky, o.p.s. v roce 2016.

27.17. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 25.1.2017 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 14:45 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Slib člena Zastupitelstva města Libáň
4) Zveřejněná informace o konání 27. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
5) Rozpočtové opatření č. 17/2016 a č. 18/2016
6) Rozpočet města na rok 2017
7) Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019

Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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