ZÁPIS
z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 31. května 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

6 členů zastupitelstva města: Marek Haken Martin Kohout, Jaromír Přibyl,
Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha

Omluveni:

3 členové zastupitelstva: David Horák, David Pošepný, DiS., Ing. Michal
Zahradníček

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 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 24.5.2017 pod č.j. 32/2017.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 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. 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
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček, p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p. Martina Kohouta.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 31. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2016
4. ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ LIBÁŇ PRO ROK 2017
5. ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
6. REVOKACE USNESENÍ Č. Z30/07/03/17
7. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
8. SCHVÁLENÍ DODATKŮ
9. OSTATNÍ INFORMACE
10. DISKUSE
11. SOUHRN PŘIJATÝCH 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 32. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
32.1. Kontrola plnění usnesení z 31. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
32.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2017.
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Rozpočtové opatření č. 6/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
241 100,- Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí 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 rozpočtové opatření č. 6/2017 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
6
0
0

výdaje:
6
0
0

32.3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2016
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o
schválení účetní závěrky za rok 2016 a o vypořádání výsledku hospodaření za účetní
období 2016. Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, vytvořila v hlavní
činnosti nulový hospodářský výsledek a v doplňkové činnosti ve výši 117 953,07 Kč, tzn.
hospodářský výsledek za rok 2016 je celkem 117 953,07 Kč.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libáň navrhuje rozdělit hospodářský výsledek
takto:
1. do Fondu odměn ve výši 94 000,- Kč
2. do Rezervního fondu ve výši 23 953,07 Kč.
Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2016 s výsledkem hospodaření běžného
účetního období - zisk ve výši 117 953,07 Kč.
Zisk za rok 2016 ve výši 117 953,07 Kč bude rozdělen takto:
1. do Fondu odměn ve výši 94 000,- Kč
2. do Rezervního fondu ve výši 23 953,07 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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32.4. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Libáň pro rok 2016
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín žádá o
schválení účetního odpisového plánu pro rok 2017 takto:
- v období leden – březen 2017 v částce 53 350,00 Kč za měsíc v položkách
specifikovaných v žádosti,
- v období duben – prosinec 2017 v částce 55 553,00 Kč za měsíc v položkách
specifikovaných v žádosti (od dubna se částka zvyšuje o technické zhodnocení budovy
MŠ).
Odpisový plán obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín na rok 2017 takto:
- v období leden – březen 2017 v částce 53 350,00 Kč za měsíc v položkách
specifikovaných v žádosti,
- v období duben – prosinec 2017 v částce 55 553,00 Kč za měsíc v položkách
specifikovaných v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
32.5. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Petr Soukup
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parcelního čísla 1611/4 v k. ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň o výměře cca 290 m2 z celkové výměry pozemku 6650
m2. O odkup tohoto pozemku požádal ….………………. Přesnou výměru a cenu bychom
případně řešili na příštím zasedání.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Řezníček: Jeho zájem o odkup zcela chápu, je samozřejmé, že chce mít stánek na svém
pozemku.
p. Valnoha: K nemovitosti patří také pozemek, se záměrem souhlasím.
p. Kohout: Je otázkou, jestli by do budoucna nebyl problém s případnou dotací na
rekonstrukci koupaliště. Ale pokud by to byl samostatný soukromý pozemek, tak by s tím
problém nebyl.
p. starosta: Oznamuji zastupitelům, že jsem ve střetu zájmů.
p. Soukup: Je potřeba brát také v úvahu, že na tomto pozemku je věcné břemeno
kanalizace, která je ve vlastnictví Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín, a.s. Jinak
také souhlasím se záměrem prodeje.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla 1611/4 o
výměře cca 290 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Přesná výměra
prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parcelního čísla 1526/2 v k. ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň, výměra části pozemku – dle nákresu, z celkové výměry
pozemku 795 m2. O odkup tohoto pozemku požádala …………………….. a navrhla dvě
možné varianty odkupu. Preferoval bych druhou variantu prodeje, a to v celé délce
pozemku žadatele.
Příslušné podklady obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Kohout: Souhlasím s prodejem celé délky pozemku.
p. Valnoha: Také souhlasím s prodejem vcelku, žádné členění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla
1526/2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Zastupitelstvo navrhuje
prodat obecní pozemek v celé délce pozemku žadatele. Výměra prodávaného pozemku bude
upřesněna jeho oddělením a novým geometrickým plánem. Chodník vybudovaný obcí
nebude součástí výše uvedeného prodeje.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
32.6. Revokace usnesení č. Z30/07/03/17
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o revokaci usnesení č. Z30/07/03/17 – schválení prodeje obecního pozemku p.
…………………….. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán navrhovateli
…………………………..……., ale smlouva byla uzavřena pouze s p. …………………
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 revokaci usnesení č. Z30/07/03/07.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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32.7. Prodej obecního pozemku
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o prodej pozemku parcelního čísla 274/6 o výměře 140 m2 v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň. Zájemci jsou pan ………………….. a paní …………………..,
oba trvale bytem ………………………….... Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední
desce od 24. 2. 2017 pod č.j. 13/2017.
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 prodej obecního pozemku parcelního čísla 274/6 o
výměře 140 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň za cenu 150,- Kč/m2
panu…………………… a paní ……………………, oba trvale bytem …………………………,
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
32.8. Schválení dodatků
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o schválení dodatku č. 1/2017 k Zakladatelské smlouvě svazku obcí Mariánská
zahrada.
Město Libáň je členem svazku obcí Mariánská zahrada a jedním z členů je také obec
Žlunice, která požádala o vystoupení z tohoto svazku. Svazek obcí obdržel od KÚ KHK
výzvu k doplnění dokumentů a každá členská obec by tedy měla na zasedání obecního
zastupitelstva schválit dodatky Zakladatelské smlouvy a Stanov svazku obcí.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Dodatek č. 1/2017 k Zakladatelské smlouvě svazku
obcí Mariánská zahrada.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o schválení dodatku č. 1/2017 ke Stanovám svazku obcí Mariánská zahrada.
Pan starosta 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 Dodatek č. 1/2017 ke Stanovám svazku obcí
Mariánská zahrada.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
32.9. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Výsadba za kostelem
Tato výsadba byla realizována za pomoci žáků ZŠ a MŠ Libáň a je smutné, že během
posledního týdne byla část této výsadby rozkradena.
- Sdělení zastupitelům
V minulém týdnu proběhlo přezkoumání hospodaření města Libáň za rok 2016 kontrolním
orgánem KÚ KHK bez závad a nedostatků.
- Dopravní automobil pro SDH Libáň
Obdrželi jsme potvrzení registrace akce, co se týče dotace. Již jsme zaslali výzvy firmám,
které tato auta dodávají.
- Rekonstrukce chodníků v ul. Tyršova a Dukelská
Na základě výběrového řízení byly podepsány smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Realizace proběhne od začátku července do konce září tohoto roku.

p. Petr Soukup informoval:
- Třídění odpadu
V Libáňských novinách se chystám informovat občany o novém způsobu třídění
komunálního odpadu. Již delší dobu o něm jednáme s SKS a také již došlo k jeho
vyzkoušení v jiných obcích. Záměrem je přidání dvou popelnic ke každému č.p., jedné
žluté na plasty a druhé modré na papír. Tím dojde k efektivnějšímu třídění a tedy i
značnému snížení ostatního komunálního odpadu. Na současných separačních místech by
zůstaly pouze kontejnery na sklo.
p. starosta: Toto třídění má do budoucna velký význam, neboť výhledově bude docházet ke
značnému zdražování odvozu a uložení komunálního odpadu na skládkách. V současné
době je městu účtováno cca 500 Kč/1 tunu odpadu, v horizontu přibližně pěti let cena
vzroste až na pětinásobek.

32.10. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Valnoha: Chtěl bych se zmínit k bodu pana starosty ohledně výsadby zeleně u kostela,
že jsem též velice rozhořčen nad ukradenými stromečky, které jsme s dětmi vysázeli.
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p. Valnoha: Dále bych chtěl podotknout k třídění odpadu, že je to dobrá věc, kterou
podporuji, nicméně základní škola již zřejmě nikdy neuskuteční sběr papíru.
pí. Hazdrová: Je již tradicí, že rodiče do školy sběr nosí, tak si myslím, že by mohl sběr
papíru i nadále přetrvat.
pí. Hazdrová: Četla jsem v novinách, že město koupilo nemovitost č.p. 62 a chci se zeptat,
jaký bude další postup ohledně této nemovitosti?
p. starosta: V této chvíli řešíme projektovou dokumentaci na demoliční výměr a máme
v plánu ji koncem prázdnin, nejpozději v září, zbourat. Poté necháme zpracovat studii na
další využití daného prostranství.
p. Kohout: Plánuje se další rozšíření kamerového systému v Libáni?
p. starosta: Jedna nová kamera je již instalována a stále máme kapacitu na další rozšíření.
p. Kohout: Chtěl bych informovat o dalším postupu ve věci vozidla pro SDH Libáň. Poslal
jsem žádost o stanovisko panu hejtmanovi a další pošlu ještě panu senátorovi. Dále
bychom zkusili oslovit firmy v okolí a sehnat finanční příspěvek na opravu stávající Tatry.
V současné době řešíme 3 varianty získání automobilové cisternové stříkačky:
1. varianta – zažádání o dotaci na novou cisternu
2. varianta – převod vyřazené cisterny z Hasičského záchranného sboru KHK
3. varianta – generální oprava stávajícího vozidla Tatra 148.
32.11. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 31. května 2017
Z32/01/05/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z32/02/05/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p.
Martina Kohouta.
Z32/03/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 32. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z32/04/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z32/05/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2016 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 117 953,07 Kč.
Zisk za rok 2016 ve výši 117 953,07 Kč bude rozdělen takto:
1. do Fondu odměn ve výši 94 000,- Kč
2. do Rezervního fondu ve výši 23 953,07 Kč.
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Z32/06/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín na rok 2017 takto:
- v období leden – březen 2017 v částce 53 350,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných
v žádosti,
- v období duben – prosinec 2017 v částce 55 553,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných
v žádosti.
Z32/07/05/17 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla
1611/4 o výměře cca 290 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Přesná
výměra prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým geometrickým plánem.
Z32/08/05/17
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelního čísla 1526/2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Zastupitelstvo
města navrhuje prodat obecní pozemek v celé délce pozemku žadatele. Výměra prodávaného
pozemku bude upřesněna jeho oddělením a novým geometrickým plánem. Chodník vybudovaný
obcí nebude součástí výše uvedeného prodeje.
Z32/09/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje revokaci usnesení č. Z30/07/03/07.
Z32/10/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parcelního čísla
274/6 o výměře 140 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň za cenu 150,Kč/m2 panu ………………… a paní …………………, oba trvale bytem ………………………,
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z32/11/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Dodatek č. 1/2017 k Zakladatelské smlouvě
svazku obcí Mariánská zahrada.
Z32/12/05/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Dodatek č. 1/2017 ke Stanovám svazku obcí
Mariánská zahrada.
32.12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 28.6.2017.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:05 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 32. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 6/2017
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Zápis byl vyhotoven dne: 2.6.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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