ZÁPIS
z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 25. října 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

6 členů zastupitelstva města: Marek Haken, David Pošepný, DiS., Jaromír
Přibyl, Jindřich Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha

Omluveni:

3 členové zastupitelstva: David Horák, Martin Kohout, Ing. Michal
Zahradníček

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 2 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 18.10.2017 pod č.j. 77/2017.
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 Marek Haken.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a 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. David Pošepný, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p. Davida
Pošepného, DiS.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 36. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
SMLOUVA O DÍLO – NOVOSTAVBA DÍLNY TECHNICKÝCH
SLUŽEB
6. SCHVÁLENÍ DODAVATELE ENERGIÍ PRO ROK 2018
7. OSTATNÍ INFORMACE
8. DISKUSE
9. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
10. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.

Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 2 s názvem „Schválení navýšení příspěvku ZŠ a MŠ
Libáň“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení navýšení příspěvku ZŠ a
MŠ Libáň“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Schválení programu s doplněným bodem

1.
2.
3.
4.
5.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 36. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
SCHVÁLENÍ NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU ZŠ A MŠ LIBÁŇ
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
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6. SMLOUVA O DÍLO – NOVOSTAVBA DÍLNY TECHNICKÝCH
SLUŽEB
7. SCHVÁLENÍ DODAVATELE ENERGIÍ PRO ROK 2018
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 37. veřejného zasedání ZM dle návrhu včetně
doplněného a schváleného bodu č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.1. Kontrola plnění usnesení z 36. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
37.2. Schválení navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o schválení navýšení částky na rok 2017 o 360.000 Kč na základě žádosti ZŠ a
MŠ Libáň za účelem krytí nákladů havárie topení v budově základní školy.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok 2017
o částku 360.000 Kč za účelem krytí nákladů havárie topení v budově základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.3. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2017, 13/2017 a 14/2017.
Starosta města dne 29.9.2017 schválil rozpočtové opatření č. 12/2017, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 25.000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
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Starosta města dne 6.10.2017 schválil rozpočtové opatření č. 13/2017, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 56.724 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2017.
Rozpočtové opatření č. 14/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2.182.816 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. 14/2017 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

37.4. Smlouva o nájmu nebytových prostor
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o upravenou žádost MUDr. Michaely Strejčkové, praktického lékaře pro dospělé
v Libáni, o pronájem prostor ordinace lékaře bývalé gynekologické ordinace v 1. poschodí
zdravotního střediska č.p. 17 v Libáni o celkové výměře 35 m2. Záměr pronájmu byl
zveřejněn na úřední desce od 4. 9. 2017 pod č.j. 62/2017.
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 nájmu nebytových prostor na
zdravotním středisku č.p. 17 v Libáni s MUDr. Michaelou Strejčkovou, trvale bytem
…………………………………, od 1.11.2017 spočívající v pronájmu prostor ordinace lékaře
v 1. poschodí o celkové výměře 35 m2 za částku 875 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.5. Zrušení příspěvkové organizace
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Libáň z důvodu
převzetí činností této příspěvkové organizace do hlavní činnosti města Libáň.
Původním záměrem vzniku této příspěvkové organizace bylo, aby technické služby
fungovaly jako podnikatelský subjekt. Poptávka služeb od občanů ale nebyla taková, jakou
jsme očekávali, proto jsme dospěli k názoru, že technické služby budou opět ve své hlavní
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činnosti pracovat pro město a zaměstnanci příspěvkové organizace TS města Libáň se od
1.1.2018 stanou zaměstnanci Města Libáň.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Uskutečnila se schůzka se zaměstnanci příspěvkové organizace TS města
Libáň, na které byli kompletně seznámeni s průběhem zrušení příspěvkové organizace i
s jejich přechodem pod nového zaměstnavatele – Město Libáň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zrušení příspěvkové organizace Technické služby
města Libáň se sídlem nám. Svobody 36, 507 23 Libáň, IČ: 75119293, k 31.12.2017. Město
Libáň přebírá od 1.1.2018 veškeré činnosti, práva a závazky příspěvkové organizace do
své hlavní činnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.6. Smlouva o dílo – novostavba dílny Technických služeb
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o schválení Smlouvy o dílo na realizaci díla „Novostavba dílny a skladu zahradní
techniky Technických služeb města Libáň“.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 2.5.2017, do 12:30 hod. Jednání komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 2.5.2017 ve 13:00 hod. Zápis z jednání
hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla „Novostavba
dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb města Libáň“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 13732552, nabídková cena
bez DPH: 1.644.334,94 Kč;
b) TREX-MB spol. s.r.o., U Přejezdu 343, 293 01 Mladá Boleslav Debř, IČO: 25123947,
nabídková cena bez DPH: 1.827.932,00 Kč;
c) M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o., Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč, IČO: 29292867,
nabídková cena bez DPH: 1.894.406,00 Kč.
Nejnižší cenovou nabídku podala firma Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá
Boleslav.
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 Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 13732552, jako
zhotovitele stavební akce „Novostavba dílny a skladu zahradní techniky Technických
služeb města Libáň“.
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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 „Novostavba dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb
města Libáň“, a to s firmou Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
13732552, DIČ: CZ490502008, za nabídkovou cenu 1.644.334,94 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.7. Schválení dodavatele energií pro rok 2018
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o uzavření nových smluv na dodavatele el. energie a plynu na základě dřívější
výpovědi se společností ENERGIE PRO. Smluvní vztah s touto společností bude ukončen
31.12.2017. Byli osloveni tři dodavatelé energií: ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie a.s. a
Energie Pro, z nichž nejvýhodnější nabídku podala společnost ČEZ Prodej, a.s.
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 sdružených službách dodávky
elektřiny a sdružených službách dodávky plynu mezi Městem Libáň a ČEZ Prodej, a.s.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
37.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
-Dne 24.10.2017 dodavatel přivezl dopravní automobil pro jednotku SDH Libáň, který byl
předán veliteli jednotky.
-V nejbližších dnech dojde k dokončení přeložky v Emlerově ulici.
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
-Na základě usnesení z minulého jednání veřejného zasedání ZM jsme nechali zpracovat
změnu projektové dokumentace pro stavbu chodníku do Psinic dle požadavku zmocněnce
vlastníka pozemku p.č. 136/53 v k.ú. Psinice. Následně ji Stavební úřad v Libáni rozeslal
všem účastníkům řízení k vyjádření. Do dnešního dne nemáme žádnou reakci.
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37.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Pošepný: Bude se zvonička ve Psinicích opravovat celá?
p. starosta: Celá oprava probíhá v rámci dotace farnosti, která je rozdělena do období tří
let. Námi schválený příspěvek je vázán na poskytnutou dotaci.
p. Valnoha: Došlo již k oslovení projektanta, který vypracuje návrh na úpravu prostoru po
bývalé restauraci U Koruny?
p. starosta: Příští týden máme schůzku s p. projektantem.
p. Soukup: Využijeme skutečnosti, že tento projektant je zároveň projektantem dopravních
staveb, který navrhne řešení křižovatky a komunikace pro pěší.
p. …………: Ve Psinicích má být údajně 19 hydrantů. Po revizi hasičů jich bylo nalezeno
pouze 17. Kdo je zodpovědný za funkčnost hydrantů?
p. Soukup: Tento dotaz budu prezentovat na VOS Jičín, která má údržbu hydrantů ve svojí
správě.
p. Pošepný: Je třeba také prověřit stav kanalizační vpusti a hydrantu v ul. Českých bratří
u č.p. 194.
p. ………….: Chci informovat o tom, že na náměstí v Libáni jsou ve špatném stavu dva
javory, které je třeba nahradit.
p. starosta: Tento stav prověříme a budeme případně řešit.
pí. ………….: Chtěla bych se zeptat na autobusový spoj do Prahy. Zatím je v provozu, ale
jak je provoz této linky zajištěn do budoucnosti?
p. starosta: Tento spoj měl být zrušen, ale došlo k dohodě obcí na trase této linky, které
přispívají krajskému úřadu na provozování spoje do konce tohoto kalendářního roku. Ale
myslíme si, že by tento spoj měl být finančně zajištěn Krajským úřadem KHK, proto
budeme iniciovat nové jednání.

37.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 25. října 2017
Z37/01/10/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z37/02/10/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p.
Davida Pošepného, DiS.
Z37/03/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Schválení navýšení
příspěvku ZŠ a MŠ Libáň“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 2.
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Z37/04/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 37. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněného a schváleného bodu č. 2.
Z37/05/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok
2017 o částku 360.000 Kč za účelem krytí nákladů havárie topení v budově základní školy.
Z37/06/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z37/07/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor na zdravotním středisku č.p. 17 v Libáni s MUDr. Michaelou Strejčkovou, trvale bytem
…………………….., od 1.11.2017 spočívající v pronájmu prostor ordinace lékaře v 1. poschodí
o celkové výměře 35 m2 za částku 875 Kč měsíčně.
Z37/08/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zrušení příspěvkové organizace Technické
služby města Libáň se sídlem nám. Svobody 36, 507 23 Libáň, IČ: 75119293, k 31.12.2017.
Město Libáň přebírá od 1.1.2018 veškeré činnosti, práva a závazky příspěvkové organizace
do své hlavní činnosti.
Z37/09/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 13732552, jako
zhotovitele stavební akce „Novostavba dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb
města Libáň“.
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 „Novostavba dílny a skladu zahradní techniky Technických služeb města Libáň“, a to
s firmou Seidl Květoslav, Řepov 172, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 13732552, DIČ:
CZ490502008, za nabídkovou cenu 1 644 334,94 Kč bez DPH.
Z37/10/10/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny a sdružených službách dodávky plynu mezi Městem Libáň a ČEZ Prodej, a.s.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433.

37.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 29.11.2017.
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 37. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 12/2017, 13/2017 a 14/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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