ZÁPIS
z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. srpna 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: David Horák

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 7 osob
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 23.8.2017 pod č.j. 60/2017.
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 Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Marek Haken, p. David Pošepný, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Davida Pošepného,
DiS.
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.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 34. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
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 „Havárie otopného systému v ZŠ“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Havárie otopného systému v ZŠ“
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.
8.
9.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 34. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
HAVÁRIE OTOPNÉHO SYSTÉMU V ZŠ
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZÁVĚR
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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 35. veřejného zasedání ZM dle návrhu včetně
doplněného a schváleného bodu č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
35.1. Kontrola plnění usnesení z 34. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
35.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2017.
Rozpočtové opatření č. 10/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
4 183 686,- 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. 10/2017 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

35.3. Prodej obecního pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení 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 k.ú. Libáň. Zájemci jsou
………………., trvale bytem ……………………….. Záměr prodat pozemek je zveřejněn
na úřední desce od 28. 7. 2017 pod č.j. 52/2017.
Nyní je třeba stanovit cenu za 1 m2.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Zahradníček: Přihlásil se ještě jiný zájemce o koupi tohoto pozemku?
p. starosta: Ne, nikdo jiný zájem neprojevil.
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p. Zahradníček: Navrhuji cenu obvyklou, za kterou město prodává pozemky tohoto
charakteru, tedy 150,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej části obecního pozemku parcelního čísla
257/4 o výměře cca 42 m2 a části pozemku parcelního čísla 1495/2 o výměře cca 20 m2,
oba v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, za cenu 150,- Kč/m2
……………………………………, oba trvale bytem ……………………………, s tím, že přesná
výměra prodávaného pozemku bude určena novým geometrickým plánem a kupující uhradí
náklady spojené s oddělením pozemku a náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
35.4. Schválení přijetí nadačního příspěvku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt „Osázejme
naše hřiště!“ v grantovém řízení Stromy ve výši 137 918,- Kč.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na
projekt „Osázejme naše hřiště!“ ve výši 137 918,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
35.5. Havárie otopného systému v ZŠ
- přednesl p. Petr Soukup
Nastala havarijní situace, kdy byl zjištěn únik vody v otopném systému v podlahách v ZŠ.
Problém je potřeba řešit okamžitě, opravu je třeba provést do začátku topné sezóny. Neboť
se jedná o značný zásah do rozpočtu města, byl tento bod zařazen na jednání zastupitelstva
města.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyčlenění potřebných finančních prostředků
k okamžitému řešení havarijní situace systému ústředního vytápění v Základní škole
v Libáni do zahájení topného období.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
35.6. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
-Vedení Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska mne informovalo, že došlo ke
schválení strategie pro plánovací období 2014 – 2020, kde bude možné z jednotlivých
operačních programů - IROP, PRV a OP Zaměstnanost čerpat dotace na uvedené
investiční záměry jednotlivých obcí.
-Na základě schváleného vnitřního metodického pokynu byl pro technické služby objednán
malotraktor, který bude vybaven radlicí a rozmetacím zařízením na posypový materiál,
příkopovým ramenem a přívěsem. Tím dojde ke zkvalitnění údržby komunikací a
chodníků, jak v zimním, tak v letním období.

35.7. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
- Pan ……………. jako zplnomocněnec …………………… přednesl zastupitelstvu města
požadavek, týkající se sjezdu na pozemek p.č.136/53 v k.ú. Psinice v rámci realizace
chodníku ve Psinicích. Zastupitelstvo města se seznámí s celou problematikou do příštího
zasedání, na kterém rozhodne o způsobu provedení tohoto sjezdu. Dále pověří ……………
opravou projektu tak, aby sjezd byl situován od krajské komunikace až na hranici pozemku
…………………….
- Paní ……………… vznesla dotaz týkající se prodejny ve Psinicích. Po jejím uzavření
nemají místní senioři možnost nákupu základních potravin.
p.Soukup: Situace je vyřešena pojízdnou prodejnou. Jsem přesvědčen, že by prodejna
zastavila i před domem …………………….
- pí. Hazdrová: Chtěla bych poděkovat za rychlé řešení havarijní situace v základní škole
a zároveň přijměte pozvání na oslavy výročí 120 let školy, které se budou konat dne
23.9.2017.
35.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. srpna 2017
Z35/01/08/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
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Z35/02/08/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Davida
Pošepného, DiS.
Z35/03/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Havárie otopného
systému v ZŠ“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 5.
Z35/04/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 35. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněného a schváleného bodu č. 5.
Z35/05/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z35/06/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej části obecního pozemku parcelního
čísla 257/4 o výměře cca 42 m2 a části pozemku parcelního čísla 1495/2 o výměře cca 20 m2, oba
v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, za cenu 150,- Kč/m2 ………………….,
oba trvale bytem ………………………, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude
určena novým geometrickým plánem a kupující uhradí náklady spojené s oddělením pozemku a
náklady spojené s převodem.
Z35/07/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ
na projekt „Osázejme naše hřiště!“ ve výši 137 918,- Kč.
Z35/08/08/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vyčlenění potřebných finančních prostředků
k okamžitému řešení havarijní situace systému ústředního vytápění v Základní škole v Libáni do
zahájení topného období.

35.9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 27.9.2017.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 35. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 10/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 1.9.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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