ZÁPIS
z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. července 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: David Pošepný, DiS.

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 17.7.2017 pod č.j. 49/2017.
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. 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
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Ing. Michal Zahradníček, p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Ing. Michala Zahradníčka a p. Jindřicha
Řezníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

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

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 33. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
NEPENĚŽITÝ VKLAD DO MAJETKU VOS
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH BYTŮ
SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZÁVĚR

Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Pan starosta navrhl vložení bodu č. 5 s názvem „Záměr prodeje obecního pozemku“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Záměr prodeje obecního pozemku“
do dnešního navrženého programu jako bod č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Schválení programu s doplněným bodem

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

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 33. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
NEPENĚŽITÝ VKLAD DO MAJETKU VOS
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH BYTŮ
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU
SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
OSTATNÍ INFORMACE
-2-

8. DISKUSE
9. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
10.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 34. veřejného zasedání ZM dle návrhu včetně
doplněného a schváleného bodu č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
34.1. Kontrola plnění usnesení z 33. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
34.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámí zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 a č. 9/2017.
Starosta města dne 18.7.2017 schválil rozpočtové opatření č. 8/2017, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 62 783,- Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 9/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
529 250,- Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ing. 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. 9/2017 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

34.3. Nepeněžitý vklad do majetku VOS
- přednesl p. Petr Soukup
Pan místostarosta detailně seznámil zastupitele s problematikou vnesení nepeněžitého
vkladu (vodohospodářského majetku města) do základního kapitálu Vodohospodářské a
obchodní společnosti, a.s. Jičín.
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Starosta města ve své kompetenci schválil záměr vnesení nepeněžitého vkladu do majetku,
resp. základního kapitálu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín a dne
28.6.2017 zveřejnil na úřední desce pod č.j. 44/2017.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Horák: Je tato společnost stabilní?
p. Soukup: Společnost pravidelně vytváří poměrně podstatný zisk, z hlediska města je
dobré být akcionářem takové akciové společnosti, jako je VOS, a.s. Jičín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň:
- schvaluje nepeněžitý vklad města Libáň, jehož předmětem je vodovod a kanalizace
(vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň, v k.ú. Libáň, k.ú.
Křešice u Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak je popsána a oceněna ve
znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 509012-2017 částkou 35.575.100,- Kč,
- souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428,
PSČ 506 01, IČ: 60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 20.398 kusů
kmenových akcií akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.,
znějících na jméno města Libáň, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě,
s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.744,- Kč,
- pověřuje pana Jaromíra Přibyla, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
34.4. Záměr prodeje obecních bytů
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Pan starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem záměru prodeje 11 obecních bytů
v č.p. 63 v Jičínské ulici na pozemku parc.č. st. 825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města
Libáň s tím, že odprodej bude možné uskutečnit až po uplynutí 20 let od poskytnutí dotace.
Záměr počítá s možností využití předkupního práva pro stávající nájemníky.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Horák: Dávám ke zvážení, zda by nebylo dobré nechat volný byt ve vlastnictví města,
např. pro ubytování dětského lékaře.
p. Soukup: To by bylo možné, pokud by některý z nájemníků neprojevil o byt zájem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje 11 bytů v č.p. 63 na pozemku parc.č.st.
825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň včetně možnosti využití předkupního práva
stávajících nájemníků ke dni prodeje. Prodej se může uskutečnit nejdříve k datu
31.12.2018.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1 (p. Horák)
Usnesení bylo přijato.
34.5. Záměr prodeje obecního pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 257/4 a části pozemku parc.č.
1495/2, oba v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 257/4 o výměře cca
42 m2 a části pozemku parc.č. 1495/2 o výměře cca 20 m2, oba v katastrálním území Libáň
ve vlastnictví Města Libáň. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena jeho
oddělením a novým geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
34.6. Schválení podání žádosti o dotaci
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na „Víceúčelový sportovní areál
Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, Dotační titul č. 6 – Podpora sportovní infrastruktury ZŠ.
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 poskytnutí dotace na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6 – Podpora sportovní infrastruktury
ZŠ.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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b) Jedná se o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na „Víceúčelový sportovní areál
Libáň“ vyhlášené MŠMT – státní podpora sportu 2017/2018 z podprogramu 133D 531
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
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 poskytnutí dotace na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ vyhlášené MŠMT – státní podpora sportu 2017/2018
z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
34.7. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
-Akceptace žádosti o dotaci
Byla schválena naše žádost o dotaci na „Infrastrukturu Libáň 13 RD – ul. Českých bratří,
část chodník“ ve výši 2 677 000,- Kč. Nicméně abychom mohli čerpat schválenou částku,
musíme ještě doložit další dokumentaci potřebnou k uzavření smlouvy o čerpání
prostředků.
-Možnost využití prostoru po České spořitelně
Město by mohlo zřídit a provozovat menší fitness centrum jako doplňkovou službu
mládeži a občanům města.
p. Kohout: Starší občané mají problém s překonáním schodů při návštěvě ordinace
praktického lékaře v 1. patře zdravotního střediska. V prostorách po České spořitelně by
bylo možné zřídit ordinaci praktického lékaře s bezbariérovým vstupem.
p. starosta: Veškeré lékařské služby jsou zajištěny na zdravotním středisku a budeme se
snažit získat dotaci na zajištění bezbariérových úprav (pohyblivá plošina, výtah).
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
-Chodníky, povrch vozovky na 13 RD
Akce je dokončena v očekávaném termínu a v dobré kvalitě.
- Dokončena je také plynofikace a ÚT MěÚ Libáň.
-Nemovitost č.p. 62 v Libáni
Již je vydán demoliční výměr. Po nabytí právní moci, předpokládáme v polovině srpna,
zahájíme demolici objektu.
-Probíhá rekonstrukce chodníků v ul. Tyršova a Dukelská, již proběhla částečná přejímka.
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34.8. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Počítá se v rámci projektu na úpravu prostranství po demolici objektu č.p.62
se zřízením dalších parkovacích míst pro automobily?
p. Soukup: Máme v plánu oslovit mladé architekty, kteří vytvoří projekt dle zadání města.
p. Valnoha: Navrhoval bych objekt bývalé restaurace U Koruny nafotit ze všech pohledů,
aby byl zaznamenán současný stav pro budoucí generace.
p. starosta: Počítáme se zhotovením dokumentace současného stavu i jednotlivých fází
demolice objektu.
pí. Sajdlová: Prosím o kontrolu stavu chodníků ve Psinicích, hlavně částí s plechovými a
dřevěnými kryty.
p. starosta: Stav prověříme a v případě potřeby opravíme.
34.9. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. července 2017
Z34/01/07/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z34/02/07/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Ing. Michala Zahradníčka a
p. Jindřicha Řezníčka.
Z34/03/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Záměr prodeje
obecního pozemku“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 5.
Z34/04/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 34. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněného a schváleného bodu č. 5.
Z34/05/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z34/06/07/17 Zastupitelstvo města Libáň:
- schvaluje nepeněžitý vklad města Libáň, jehož předmětem je vodovod a kanalizace (vybraná
vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň, v k.ú. Libáň, k.ú. Křešice u
Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku
vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5090-12-2017 částkou
35.575.100,- Kč,
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-

-

souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428,
PSČ 506 01, IČ: 60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 20.398 kusů
kmenových akcií akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.,
znějících na jméno města Libáň, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě,
s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.744,- Kč,
pověřuje pana Jaromíra Přibyla, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí
nově vydaných akcií společnosti.

Z34/07/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje 11 bytů v č.p. 63 na pozemku
parc.č.st. 825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň včetně možnosti využití předkupního
práva stávajících nájemníků ke dni prodeje. Prodej se může uskutečnit nejdříve k datu
31.12.2018.
Z34/08/07/17 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 257/4
o výměře cca 42 m2 a části pozemku parc.č. 1495/2 o výměře cca 20 m2, oba v katastrálním
území Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena jeho
oddělením a novým geometrickým plánem.
Z34/09/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
na „Víceúčelový sportovní areál Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6 – Podpora sportovní
infrastruktury ZŠ.
Z34/10/07/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
na „Víceúčelový sportovní areál Libáň“ vyhlášené MŠMT – státní podpora sportu 2017/2018
z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

34.10. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 30.8.2017.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:05 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 34. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 8/2017 a č. 9/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 27.7.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:

-9-

