ZÁPIS
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. dubna 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: Marek Haken

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 4 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 18.4.2017 pod č.j. 22/2017.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 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 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
8
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
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 30. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
3. PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
4. SCHVÁLENÍ SMLUV
5. JMENOVÁNÍ ČLENA KULTURNÍHO VÝBORU
6. ODMĚNA ČLENA KULTURNÍHO VÝBORU
7. ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
11. 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 31. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
31.1. Kontrola plnění usnesení z 30. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
31.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2017.
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Rozpočtové opatření č. 5/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
181.544,- 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. 5/2017 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

31.3. Pronájem obecních pozemků
- přednese pan Petr Soukup
Jedná se o pronájem pozemku parcelního čísla 67/37 o výměře 4.543 m2 a pozemku
parcelního čísla 67/45 o výměře 3.818 m2, oba v k. ú. Psinice ve vlastnictví Města Libáň.
Záměr pronajmout obecní pozemky byl zveřejněn na úřední desce dne 31.3.2017 pod č.j.
20/2017.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Soukup: Dne 17.1.2017 jsme obdrželi od ……………………… žádost o koupi těchto
pozemků, která byla následně překvalifikována na pronájem. Dne 27.2.2017 nám byla
doručena žádost od …………………….. i se záměrem využití těchto pozemků. Dali
bychom přednost žádosti, která dorazila jako první, tzn. žádosti ……………….. Z hlediska
délky pronájmu pro nás není akceptovatelný pronájem delší než 10 let a výpovědní lhůta
by neměla přesáhnout 1 rok. Výše ročního pronájmu by se dle našich představ měla
pohybovat v rozmezí 6 – 10 tis. Kč za 1 rok.
p. Pošepný: Jaký je záměr pronájmu ………………….?
p. starosta: Pozemky by sloužily jako výběh pro koně.
p. Pošepný: Souhlasím s pronájmem …………………..
p. starosta: Ztotožňuji se s p. Soukupem, pronajmout pozemky ………………….. Panu
………………. je případně k dispozici pozemek vedle jízdárny.
p. Zahradníček: Důležitá je rozumná výpovědní lhůta a také ve smlouvě uvést dobu
pronájmu.
p. Soukup: Z pohledu nájemce je výhodné uzavřít smlouvu na dobu určitou a s výpovědní
dobou 1 rok, což je jedno vegetační období.
p. starosta: Přikláním se k uzavření pronájmu na dobu 10 let s tím, že může dojít
k prodloužení smlouvy.
p. Soukup: Nyní je třeba stanovit cenu pronájmu. Navrhoval bych 1,- Kč/m2, dle výměry
pozemků by tedy celková cena pronájmu za oba pozemky činila 8.361,- Kč/1 rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pronájem pozemku parcelního čísla 67/37 o výměře
4.543 m2 a pozemku parcelního čísla 67/45 o výměře 3.818 m2, oba v k. ú. Psinice ve
vlastnictví Města Libáň, ……………………, ……………………, za cenu 8.361,- Kč/1 rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
31.4. a) Schválení kupní smlouvy
- přednese pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení kupní smlouvy o prodeji nemovitostí mezi Městem Libáň a
INGENIERING COMPANY s.r.o., Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, IČ: 27092062.
Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. st. 162/1 o výměře 400 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 62, stavba občanského vybavení, vše zapsané na listu vlastnictví č. 766 pro k.ú.
a obec Libáň, za cenu 1.800.000,- Kč.
Na tyto nemovitosti máme vypracovaný znalecký posudek. Kupní smlouva je připravena
na zastupitelstvem odsouhlasenou cenu 1.800.000,- Kč, dále bude zaplacena daň z nabytí
nemovitosti a poplatek za vklad na katastr nemovitostí.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Libáň a
INGENIERING COMPANY s.r.o., Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, IČ: 27092062.
Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. st. 162/1 o výměře 400 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 62, stavba občanského vybavení, vše zapsané na listu vlastnictví č. 766 pro k.ú.
a obec Libáň, za cenu 1.800.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Schválení smlouvy o depozitu
- přednese pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení smlouvy o svěřeneckém účtu a úschově listin s …………………,
advokátem, se sídlem …………………………….…, jako Správcem, a s INGENIERING
COMPANY s.r.o, IČ: 27092062, se sídlem Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, jako
Oprávněným.
Tato smlouva následuje kupní smlouvě z bodu 31.4. a).
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o svěřeneckém účtu a úschově
listin mezi Městem Libáň, jako Složitelem, …………………………, advokátem, se sídlem
…………………………………………, jako Správcem, a INGENIERING COMPANY s.r.o.,
IČ: 27092062, se sídlem Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, jako Oprávněným.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Schválení darovací smlouvy
- přednese pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení darovací smlouvy mezi Městem Libáň a ………………………….,
předmětem smlouvy je nepojízdné vozidlo Multicar, které je technicky nezpůsobilé
k provozu na veřejných komunikacích. Další podmínkou je, že darovaný při převodu
uhradí ekologickou daň ve výši 10.000,- Kč.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Libáň a
……………………………, bytem …………………………………. Předmětem smlouvy je
nepojízdné vozidlo MULTICAR M25 RZ 1H3 342, které je technicky nezpůsobilé k provozu
na veřejných komunikacích.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
d) Schválení smlouvy s Povodím Labe
- přednese pan Petr Soukup
Jedná se o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek
parc.č. 243/1 v k.ú. Křešice u Psinic, obec Libáň, mezi Městem Libáň a Povodím Labe, na
stavbu inženýrské sítě v rámci stavební akce „Kanalizace a ČOV Křešice“.
Jedná se o stavbu výústního objektu do vodoteče lokální čistírny odpadních vod
v Křešicích. Znění této smlouvy obdrželi zastupitelé jako podkladový materiál pro dnešní
jednání, takže měli možnost se s ním seznámit.
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 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na pozemek parc.č. 243/1 v k.ú. Křešice u Psinic, obec Libáň, mezi
Městem Libáň a Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové, IČ: 70890005, na stavbu inženýrské sítě v rámci stavební akce
„Kanalizace a ČOV Křešice“.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
e) Smlouva o výpůjčce – Emlerova ul.
- přednese pan Petr Soukup
Jedná se o schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje.
Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 1528/1 v k.ú. a obci Libáň. Důvodem je
vybudování nových chodníků v Emlerově ulici, kde část přilehlých pozemků vlastní
Správa silnic KHK. V budoucnu je možné tyto pozemky bezúplatně převést do vlastnictví
města.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Horák: Kdy je plánovaná realizace?
p. Soukup: Na jaře příštího roku.
p. Horák: Budou vybudované také parkovací ostrůvky?
p. Soukup: Parkovací ostrůvky nelze vybudovat z důvodu velkého převýšení.
p. Kohout: Počítá se i s vybudováním vjezdů?
p. Soukup: Ano, s vjezdy se počítá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996, DIČ:
CZ70947996. Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 1528/1 v k.ú. a obci
Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
f) Smlouva o výpůjčce – místní část Psinice u Libáně
- přednese pan Petr Soukup
Jedná se o schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje.
Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 391/1 v k.ú. Psinice a obci Libáň.
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 uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996, DIČ:
CZ70947996. Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 391/1 v k.ú. Psinice a obci
Libáň.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
31.5. Jmenování člena kulturního výboru
- přednese pan Jaromír Přibyl - starosta
Na základě ukončení členství paní Lucie Hlaváčkové v Kulturním výboru města Libáň je
třeba doplnění jednoho člena kulturního výboru. Navržena byla paní Petra Urbanová.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jmenování nového člena kulturního výboru paní
Petru Urbanovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
31.6. Odměna člena kulturního výboru
- přednese pan Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o odměnu pro člena kulturního výboru, paní Petru Urbanovou, s účinností od
1.5.2017 dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích o peněžitých plněních poskytovaných
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.
V případě člena kulturního výboru – zastupitele vzniká za výkon této funkce nárok na
odměnu až ve výši 1.176,- Kč. Starosta města navrhuje toto peněžité plnění pro případ paní
Petry Urbanové ve stejné výši jako u volených zastupitelů.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u), zákona o obcích, peněžité plnění
za výkon funkce člena kulturního výboru paní Petře Urbanové ve výši 1.176,-Kč. Toto
peněžité plnění bude vypláceno měsíčně s účinností od 1.5.2017.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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31.7. Žádost o finanční podporu
- přednese pan Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Libáň o finanční podporu při
obnově dřevěné zvonice v areálu kostela sv. Jiří v Psinicích.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. starosta: Navrhujeme přispět částkou 50.000,- Kč.
p. Kohout: Jaká je celková částka potřebná na opravu zvonice?
p. starosta: Oprava je rozpočtována na cenu 589.418,- Kč, z toho 350.000,- Kč je
přislíbeno z programu Podpory obnovy kulturních památek a také je požádáno o krajský
příspěvek 150.000,- Kč.
p. Soukup: Pokud existuje šance na získání těchto příspěvků, tak bych neviděl problém
s přispěním 50.000,- Kč z rozpočtu města.
p. Pošepný: Pokud je to v našich možnostech, tak nejsem proti poskytnutí příspěvku.
p. Kohout: Také souhlasím. Kdy by byla oprava realizována?
p. starosta: První fáze opravy by měla proběhnout v letošním roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti
– děkanství Libáň, určeného na obnovu dřevěné zvonice v areálu kostela sv. Jiří
v Psinicích, ve výši 50.000,- Kč, pouze v případě její realizace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
31.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Liniová výsadba na sportovišti
Neuspěli jsme s žádostí o dotaci z ČEZu na liniovou výsadbu zeleně na sportovišti.
Přihlásíme se k další výzvě v letošním roce.
- Oplocení dětského hřiště
Jedná se o reakci na dotaz z minulého veřejného zasedání, týkající se oplocení dětského
hřiště Na Sídlišti. Provedli jsme šetření na místě a situaci jsme vyhodnotili tak, že
rozhodně nechceme zcela uzavírat toto hřiště, ale navrhujeme u vozovky vysázet živý plot.
p. Pošepný: To je dobré řešení. Jde hlavně o bezpečnost, zabránit vběhnutí dětí do
vozovky.
p. Valnoha: Také souhlasím, je to dobrá volba.
p. starosta: Dobře, budeme se tím tedy zabývat dál.
- Informace o dotaci na sociální bydlení
V letošním roce můžeme požádat o dotaci na rekonstrukci, příp. vybudování a nákup
objektů na sociální bydlení. K tomuto účelu by bylo možné využít objekt na náměstí č.p.
15, který je ve špatném stavu. V něm by po rekonstrukci mohlo vzniknout až 6 bytů,
poskytovaná dotace je až do výše 29.000,- Kč/1 m2 bytové plochy.
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Na základě výše uvedeného a dle schváleného vnitřního metodického pokynu k zadávání
veřejných zakázek jsem podepsal smlouvu o projektové přípravě, případná realizace by
byla v roce 2018.
- Dále informuji, že byla uzavřena smlouva se zhotovitelem dětského hřiště na zahradě
základní školy a smlouva se zhotovitelem na realizaci výměny otopného zdroje na MÚ a
na výměny kotlů v č.p. 63.
- V současné době probíhá rekonstrukce bytu po ………………….., předpokládaná částka
je okolo 150.000,- Kč.
p. Pošepný: Budeme předmětnou částku na ………………….. vymáhat?
p. starosta: Ano, věc bude předána právnímu zástupci.
p. Petr Soukup informoval:
- Sportoviště ZŠ
V žádosti o dotaci jsme v prvním kole výzvy neuspěli, bylo nám sděleno, že jsme udělali
procesní chybu – nebylo doloženo financování projektu ze zdrojů města. Okamžitě jsme
kontaktovali zprostředkovatele a čekáme na vysvětlení.
- Nemovitost č.p. 62
Za přítomnosti právního zástupce bude podepsána kupní smlouva, následně projektant
zpracuje projektovou dokumentaci na demolici objektu. V současné době probíhá
výběrové řízení na demolici objektu.
p. Pošepný: Od občanů slyším pouze kladné ohlasy, týkající se koupi tohoto objektu.
p. Kohout: Existuje již nějaká studie, jak by mohlo prostranství vypadat?
p. Soukup: Zatím není, budou probíhat jednání s architektem.
- Shrnutí investičních akcí:
Nákup a likvidace objektu č.p. 62
Výměna otopného zdroje na MÚ
Výměna kotlů v č.p. 63
Vybudování chodníků v ul. Dukelská, Tyršova a Českých bratří (13RD)
Dílna technických služeb

31.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Horák: Kdy bude odstraněn nápis na zdi restaurace Radnice? V květnu bude probíhat
festival Foerstrovy dny a bylo by vhodné nápis odstranit.
p. starosta: Nyní probíhá soudní řízení, musíme čekat do jeho ukončení.
31.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
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Souhrn přijatých usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. dubna 2017
Z31/01/04/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Z31/02/04/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Davida Horáka a p.
Martina Kohouta.
Z31/03/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 31. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z31/04/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z31/05/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pronájem pozemku parcelního čísla 67/37
o výměře 4.543 m2 a pozemku parcelního čísla 67/45 o výměře 3.818 m2, oba v k. ú. Psinice
ve vlastnictví Města Libáň, ………………….., …………………… za cenu 8.361,- Kč/1 rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou.
Z31/06/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem
Libáň a INGENIERING COMPANY s.r.o., Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, IČ:
27092062. Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. st. 162/1 o výměře 400 m2, jehož součástí
je stavba č. p. 62, stavba občanského vybavení, vše zapsané na listu vlastnictví č. 766 pro k.ú. a
obec Libáň, za cenu 1.800.000,- Kč.
Z31/07/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o svěřeneckém účtu a
úschově listin mezi Městem Libáň, jako Složitelem, ……………………, advokátem, se sídlem
……………………….., jako Správcem, a INGENIERING COMPANY s.r.o., IČ: 27092062,
se sídlem Voskovcova 1075/45, 152 00 Praha 5, jako Oprávněným.
Z31/08/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Libáň a
……………………, bytem …………………………. Předmětem smlouvy je nepojízdné
vozidlo MULTICAR M25 RZ 1H3 342, které je technicky nezpůsobilé k provozu na veřejných
komunikacích.
Z31/09/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 243/1 v k.ú. Křešice u Psinic, obec Libáň, mezi
Městem Libáň a Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové, IČ: 70890005, na stavbu inženýrské sítě v rámci stavební akce „Kanalizace a
ČOV Křešice“.
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Z31/10/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996, DIČ:
CZ70947996. Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 1528/1 v k.ú. a obci Libáň.
Z31/11/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996, DIČ:
CZ70947996. Předmětem výpůjčky je část pozemkové parcely č. 391/1 v k.ú. Psinice a obci
Libáň.
Z31/12/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje jmenování nového člena kulturního výboru
paní Petru Urbanovou.
Z31/13/04/17 Zastupitelstvo města schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u), zákona o obcích,
peněžité plnění za výkon funkce člena kulturního výboru paní Petře Urbanové ve výši 1.176,Kč. Toto peněžité plnění bude vypláceno měsíčně s účinností od 1.5.2017.
Z31/14/04/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru
Římskokatolické farnosti – děkanství Libáň, určeného na obnovu dřevěné zvonice v areálu
kostela sv. Jiří v Psinicích, ve výši 50.000,- Kč, pouze v případě její realizace.

31.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 31.5.2017.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 31. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 5/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 2.5.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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