ZÁPIS
z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. listopadu 2017 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

6 členů zastupitelstva města: David Horák, Jaromír Přibyl, Jindřich
Řezníček, Petr Soukup, Mgr. Milan Valnoha, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni:

3 členové zastupitelstva: Marek Haken, Martin Kohout, David Pošepný, DiS.

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 22.11.2017 pod č.j. 88/2017.
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. David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, Mgr. Milan
Valnoha a p. David Horák.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a Ing. Michala
Zahradníčka.
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 37. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
3. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
4. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017
5. CENÍK POPLATKŮ ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
6. SCHVÁLENÍ SMLUV
7. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ ČI SMĚNU POZEMKU
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 38. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.1. Kontrola plnění usnesení z 37. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
38.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15/2017.
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Rozpočtové opatření č. 15/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
Kč 2 425 561,- 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. 15/2017 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

38.3. Schválení podání opakované žádosti o dotaci
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení podání opakované 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
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Libáň. Touto vyhláškou se ruší Obecně
závazná vyhláška č. 2/2016 ze dne 27.4.2016.
OZV č. 2/2017 je přílohou tohoto zápisu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Horák: Dle tohoto systému se bude vyvážet směsný komunální odpad jednou za 14 dní
a občané dostanou nádoby na tříděný odpad?
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p. starosta: Ano, bude pouze 14denní svoz, týdenní ani kombinovaný již nebude. Nádoba
na komunální odpad zůstane stejná, pouze k ní každý dostane žlutou a modrou nádobu
o objemu 120 l. Žlutá nádoba bude vyvážena jednou za 14 dní a modrá jednou za měsíc.
Cenově se nic nemění, upravuje se pouze frekvence svozů.
p. Horák: Jak bude řešena situace u bytových domů (např. SOD nebo Na Sídlišti)?
p. starosta: Na to jsme také mysleli, budou zde umístěny 2 společné kontejnery o objemu
1 100 litrů (žlutý a modrý), z důvodu redukce počtu nádob.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Libáň, s účinností
od 1.1.2018. OZV je přílohou zápisu. Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 2/2016 ze dne 27.4.2016.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
1 (p. Horák)
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.5. Ceník poplatků za svoz komunálního odpadu
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení upraveného ceníku poplatků za svoz komunálního odpadu
(bez týdenních a kombinovaných svozů)
Ceník poplatků – příloha 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 ceník poplatků za svoz komunálního odpadu,
s účinností od 1.1.2018.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
1 (p. Horák)
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.6. a) Smlouva o právu provést stavbu
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti se Správou silnic KHK na stavbu „Kanalizace Psinice, okres Jičín“.
Pan Petr Soukup 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 Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti mezi Městem Libáň a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, na stavbu
„Kanalizace Psinice, okres Jičín“.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Smlouva o právu provést stavbu
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti se Správou silnic KHK na stavbu „Kanalizace a ČOV Křešice, okres Jičín“.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti mezi Městem Libáň a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, na stavbu
„Kanalizace a ČOV Křešice, okres Jičín“.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Smlouva o dílo
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení Smlouvy o dílo týkající se zpracování projektové dokumentace
a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci „Kanalizační
přípojky Psinice“.
Pan 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 dílo s firmou PROIS, a.s.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022, na zpracování projektové
dokumentace a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci
„Kanalizační přípojky Psinice“.
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Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
d) Smlouva o dílo
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení Smlouvy o dílo týkající se zpracování projektové dokumentace
a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci „Kanalizační
přípojky Křešice“.
Pan 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 dílo s firmou PROIS, a.s.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022, na zpracování projektové
dokumentace a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci
„Kanalizační přípojky Křešice“.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.7. Nabídka na odkoupení či směnu pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o nabídku na odkoupení či směnu pozemku parc.č. 1359/3 v k.ú. Libáň. Nabídku
podal ………………….
Nabídku ………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Soukup: Tento záměr .................. je ryze obchodní. Pokud bychom pozemek odkoupili,
tak by zřejmě ze strany …………… došlo k prodeji stavebních parcel a my bychom museli
zajistit zpevněnou komunikaci a zasíťování. Což nyní rozhodně nemáme v plánu, proto
není z mého pohledu odkup pozemku ani směna aktuální. Pro rozvoj města máme v tuto
chvíli zajištěnu odpovídající lokalitu o rozloze přibližně 1 ha včetně možnosti napojení
na inženýrské sítě.
p. Řezníček: Souhlasím s p. Soukupem, záměrem ………… je pouze odprodat pozemky.
p. Valnoha: Také nesouhlasím s odkupem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje odkoupení ani směnu části pozemku parc.č. 1359/3
v k.ú. Libáň na základě nabídky ……………………….
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Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
38.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Restaurace Radnice
Město obdrželo výpověď od současného provozovatele restaurace Radnice. Již byl
zveřejněn záměr pronájmu tohoto prostoru a přihlásili se zatím dva zájemci.
p. Zahradníček: Zveřejnění záměru pronájmu je časově omezené?
p. starosta: Záměr standardně visí 15 dní, výpověď se současným provozovatelem je
stanovena dohodou k 31.12. tohoto roku.
p. Valnoha: Plánují se před zahájením nového pronájmu stavební úpravy?
p. starosta: Prozatím žádné neplánujeme. Pozitivní je, že oba zájemci mají potenciál i chuť
zprovoznit i horní patro budovy.
- Návrh rozpočtu na rok 2018
Provedli jsme prvotní návrh rozpočtu na rok 2018 a v tuto chvíli ještě čekáme na veškeré
žádosti o dotace od jednotlivých spolků. V příštím týdnu bychom předali Finančnímu
výboru města k projednání a případným korekcím.
- Termíny veřejných zasedání v roce 2018
Vzorec pro stanovení termínů veřejných zasedání bude stejný jako letos, tedy každou
poslední středu v měsíci. Výjimkou bude možná měsíc červenec, kdy z důvodu dovolených
uvažujeme o vynechání jednoho veřejného zasedání. Termíny všech zasedání budou
sděleny do konce tohoto roku.
- Autobusový spoj Nová Paka – Jičín – Dobrovice – Praha
Obdrželi jsme dopis, kde se na nás Královéhradecký kraj obrací s návrhem
spolufinancování tohoto spoje. Podle počtu obyvatel spadáme do 2. kategorie z celkového
počtu 3 (500 – 5 000 obyv.), roční příspěvek by tedy činil 26 949 Kč. Máme také
k dispozici detailní výpis obsazenosti, která je minimální. Vyjádření musíme zaslat
do 8.12.2017, rozhodovat se budeme také na základě postoje ostatních obcí.
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
- Javory na náměstí v Libáni
Stav dvou javorů na náměstí jsem konzultoval se zahradnicí a dle jejího názoru počkáme
na období jara. Poté budeme případně situaci řešit.
- Stav hydrantů ve Psinicích
Na minulém veřejném zasedání byl občany vznesen dotaz, kdo se stará o hydranty na trase
vodovodů ve Psinicích. Tento dotaz jsem přednesl na VOS. Bylo mi sděleno, že VOS by
měla minimálně čtyřikrát ročně odkalit každý hydrant a vyzkoušet jeho funkci. A to se
zřejmě neděje.
občan Psinic: Hydrantů by podle plánů mělo být 19, ale nejsou označené a jsou zarostlé
trávou, takže je nelze najít.
p. Soukup: Písemně jsem na VOS podal požadavek na údržbu hydrantů.
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38.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Valnoha: Občan Libáně mě upozornil na neaktuální informace na rozcestníku, např.
ukazatel na spořitelnu či na tržnici. Je třeba zjednat nápravu.
p. Zahradníček: Po vichřici jsou také na cestě od Záhub poškozené minimálně dvě značky.
p. starosta: Ano, již jsme nahlásili.
občan Psinic: Jak velké budou barevné nádoby na tříděný odpad a jak častý bude jejich
svoz?
p. starosta: Nádoby budou o objemu 120 l. Bude se střídat svoz směsného odpadu a plastů
(jeden týden směsný odpad a druhý týden plasty), jednou za měsíc bude vyvážen papír.
Výše poplatku bude shodná se 14denním svozem.
občanka Libáně: Sběrný dvůr bude otevřen každý den?
p. starosta: Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako doposud (středa a sobota),
kontejnery na tříděný odpad budou volně přístupné denně a budou umístěné před sběrným
dvorem.

38.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. listopadu 2017
Z38/01/11/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. David Horák.
Z38/02/11/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a Ing.
Michala Zahradníčka.
Z38/03/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 38. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z38/04/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z38/05/11/17 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.
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Z38/06/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vydání
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
od 1.1.2018. OZV je přílohou zápisu. Touto vyhláškou
č. 2/2016 ze dne 27.4.2016.

Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017
třídění, využívání a odstraňování
na území města Libáň, s účinností
se ruší Obecně závazná vyhláška

Z38/07/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje ceník poplatků za svoz komunálního
odpadu, s účinností od 1.1.2018.
Z38/08/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Městem Libáň a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, na stavbu „Kanalizace
Psinice, okres Jičín“.
Z38/09/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Městem Libáň a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, na stavbu „Kanalizace
a ČOV Křešice, okres Jičín“.
Z38/10/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PROIS,
a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022, na zpracování projektové
dokumentace a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci
„Kanalizační přípojky Psinice“.
Z38/11/11/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PROIS,
a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022, na zpracování projektové
dokumentace a zajištění všech nezbytných dokladů pro vydání územního souhlasu na akci
„Kanalizační přípojky Křešice“.
Z38/12/11/17 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje odkoupení ani směnu části pozemku
parc.č. 1359/3 v k.ú. Libáň na základě nabídky …………………….

38.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 29.12.2017 od 13 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 38. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 15/2017
5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
6) Ceník poplatků za svoz komunálního odpadu

Zápis byl vyhotoven dne: 4.12.2017
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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