ZÁPIS
z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 22. února 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

7 členů zastupitelstva města: Marek Haken, David Horák, Martin Kohout,
David Pošepný, DiS., Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal
Zahradníček

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
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 místostarostou města panem
Petrem Soukupem.
Místostarosta přivítal zastupitele i občany města a informoval o tom, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích je na úřední desce Městského úřadu Libáň zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.2.2017 pod č.j. 10/2017. 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, p. Marek Haken
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha a
p. Marek Haken.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Martin Kohout, p. David Horák.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a p. Davida Horáka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan místostarosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 28. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚT MĚÚ LIBÁŇ
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S. JIČÍN
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
USNESENÍ
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 29. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
29.1. Kontrola plnění usnesení z 28. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
29.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2017 a č. 2/2017.
Starosta města dne 27.1.2017 schválil rozpočtové opatření č. 1/2017, spočívající ve změně na
výdajové straně (přesunutí finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy) – pro
zastupitele pouze na vědomí dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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Rozpočtové opatření č. 2/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2.917.710,- 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. 2/2017 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

29.3. Výběr zhotovitele ÚT MěÚ Libáň
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o výběr zhotovitele realizace úpravy UT obecního úřadu Libáň na základě projektu
„LIBÁŇ, OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A PLYNOINSTALACE“.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 30.11.2016, do 12:00 hod. Výběrové řízení bylo zadáno
firmě Project A plus, s.r.o. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla předložena
zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla „LIBÁŇ, OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A
PLYNOINSTALACE“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) Josef Trejbal, Loučná Hora 84, 503 53 Smidary, IČO: 74414135, nabídková cena bez DPH:
589.222,- Kč
b) Miroslav Ferda, topení, voda, plyn, Merendní 1886, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 66832390,
nabídková cena bez DPH: 620.262,- Kč
c) Jiří Linhart, Zámečnictví-Topenářství, Nádražní 800/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,
IČO: 86704591, nabídková cena bez DPH: 639.682,- Kč
Nejnižší nabídku podala firma Josef Trejbal, Loučná Hora 84, 503 53 Smidary.
Pan Petr 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
Josef Trejbal, IČ 74414135, DIČ: CZ 8105103094 jako zhotovitele stavební akce: „LIBÁŇ,
OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A PLYNOINSTALACE“.
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 „LIBÁŇ, OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A PLYNOINSTALACE“, a to s firmou
Josef Trejbal, IČ 74414135, DIČ: CZ 8105103094, za nabídkovou cenu 589.222,- Kč bez
DPH.
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Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
29.4. Delegování zástupce na valnou hromadu VOS, a.s. Jičín
- přednesl pan Petr Soukup
Je nutné delegovat zástupce města a náhradníka na 23. valnou hromadu VOS, a.s. Jičín, která
se bude konat 7. června 2017 v Jičíně. Zástupcem města je navržen pan Jaromír Přibyl a jako
náhradník pan Jindřich Řezníček.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zástupce města pana Jaromíra Přibyla a náhradníka pana Jindřicha Řezníčka na
23. řádnou valnou hromadu VOS, a.s. Jičín, která se bude konat dne 7.6.2017 a pověřuje je
účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
29.5. Záměr prodeje pozemků
- přednesl pan Petr Soukup
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parcelního čísla 274/6 o výměře 140 m2
v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Žadatel: ……………………………….
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla 274/6
o výměře 140 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parcelního čísla 67/37 o výměře 4543 m2 a
pozemku parcelního čísla 67/45 o výměře 3818 m2, oba v k. ú. Psinice ve vlastnictví Města
Libáň.
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Žadatel: …………………………………
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Kohout: Mohlo by se v budoucnu jednat o potenciální stavební pozemky.
p. Soukup: Po změně územního plánu je to možná varianta.
p. Zahradníček: Do budoucna je to využitelný pozemek, pozemek bych neprodával.
p. Valnoha: Mně tyto pozemky připadají také atraktivní, jsem též proti prodeji.
žadatel: Pozemek by měl být využit na vybudování ovocného sadu, bylinkového zahradnictví,
máme v plánu vystavět velký skleník, jezírko, stromořadí a vše zpřístupnit občanům.
p. Soukup: Také si nemyslím, že bychom měli tyto pozemky prodávat, navrhoval bych ale
variantu dlouhodobého pronájmu.
žadatel: Možnost by to byla, dlouhodobému pronájmu se nebráníme.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje obecních pozemků parcelního čísla
67/37 o výměře 4543 m2 a parcelního čísla 67/45 o výměře 3818 m2, oba v katastrálním území
Psinice ve vlastnictví Města Libáň a vyzývá žadatele………………………., aby v případě
zájmu podal žádost o dlouhodobý pronájem těchto pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
29.6. Ostatní informace
p. Petr Soukup informoval:
- Zajištění vstupu do Kulturního domu
Zvolili jsme řešení ve formě rolet, které budou z hlediska estetického, hygienického a
zejména ekonomického vhodnějším řešením.
- Restaurace Koruna
Informace o změně prodejní ceny objektu Restaurace Koruna na 2.100.000,- Kč.
- Informace k odvolání pana …………….
Pan David Horák tlumočil žádost pana ……………. o vyjádření k průběhu odvolání proti
vydání stavebního povolení pro stavbu dílny TS a stav jednání o odvodnění zpevněných ploch
areálu TS. Město Libáň podalo v zákonné lhůtě informaci o průběhu přípravy k vypsání
nového stavebního řízení a současně upozorňuje, že řešení odvodnění zpevněných ploch není
předmětem žádosti o vydání stavebního povolení pro objekt dílny TS a tudíž musí být řešeno
odděleně, přičemž musí být k této věci obdržen relevantní podnět, na základě kterého jej
zastupitelstvo města bude posuzovat.

29.7. Diskuse
Pan místostarosta vyzval všechny přítomné k diskusi.
p. Pošepný: Od rodičů byl vznesen dotaz na případnou revizi nebo zkontrolování lamp
pouličního osvětlení na cestě ke škole.
-5-

p. Soukup: Měl jsem jednání s p. Urbanem. Vše, co bylo nebezpečné, je demontované a jsou
objednány 4 ks nových sloupků a svítidel.
p. Horák: Na hřišti se již začaly kácet topoly, tak mám dotaz, zda bude terén uveden do
původního stavu, poněvadž je značně rozježděný a také je poškozené zábradlí.
p. Soukup: Každý den probíhá na místě kontrola zástupců města s p. Smetanou a s p. Myškou,
kteří sledují postup práce. Hlavní je, že se práce nedotýkají sportovní plochy. Firma
provádějící kácení vše odklidí nahrubo a poté dočistí technické služby, včetně zasetí trávy a
opravy zábradlí.
p. Kohout: Jak vypadá situace ohledně dětského lékaře v Libáni?
pí. Valnohová: Opětovně jsme s dotazem obeslali Českou lékařskou komoru a zdravotní
pojišťovny a čekáme ne jejich vyjádření.
p. Kohout: Problém se zasílám SMS zpráv – hlášení. Některým občanům přijde SMS zpráva
třeba až za 2 hodiny po vyhlášení rozhlasem.
pí. Valnohová: SMS zprávy jsou vždy odeslány ihned po vyhlášení rozhlasem místním
rozhlasem.
p. Kohout: Je možné, že problém je u operátora.
29.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Usnesení z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 22. února 2017
Z29/01/02/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr.
Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z29/02/02/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a
p. Davida Horáka.
Z29/03/02/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 29. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z29/04/02/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z29/05/02/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu Josef Trejbal, IČ 74414135, DIČ: CZ 8105103094 jako zhotovitele stavební akce:
„LIBÁŇ, OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A PLYNOINSTALACE“.
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 „LIBÁŇ, OBECNÍ ÚŘAD – ÚPRAVA UT A PLYNOINSTALACE“, a to s firmou Josef
Trejbal, IČ 74414135, DIČ: CZ 8105103094, za nabídkovou cenu 589.222,- Kč bez DPH.
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Z29/06/02/17 Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, zástupce města pana Jaromíra Přibyla a náhradníka pana Jindřicha
Řezníčka na 23. řádnou valnou hromadu VOS, a.s. Jičín, která se bude konat dne 7.6.2017 a
pověřuje je účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Z29/07/02/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního
čísla 274/6 o výměře 140 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Z29/08/02/17 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje obecních pozemků
parcelního čísla 67/37 o výměře 4543 m2 a parcelního čísla 67/45 o výměře 3818 m2, oba
v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň a vyzývá žadatele ……………….., aby
v případě zájmu podal žádost o dlouhodobý pronájem těchto pozemků.

29.9. Závěr
Pan místostarosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan místostarosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 29.3.2017.
Pan místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 29. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č. 2/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 23.2.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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