ZÁPIS
z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

0 členů zastupitelstva

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 6 osob
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno ve 13.00 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 21.12.2017 pod č.j. 98/2017.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 9 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
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Marek Haken a p. David Pošepný, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Davida Pošepného,
DiS.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 38. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2017
3. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018
4. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 – 2020
5. ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ A ČLENŮ VÝBORŮ
6. SMĚNA POZEMKŮ
7. ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU
8. ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO POZEMKU
9. SCHVÁLENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
10. NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK DO ROKU 2007
11. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚÚ
12. VODOVODNÍ ŘAD V PSINICÍCH
13. OSTATNÍ INFORMACE
14. DISKUSE
15. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
16. 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 39. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.1. Kontrola plnění usnesení z 38. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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39.2. Rozpočtová opatření roku 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 16/2017 a č. 17/2017.
Starosta města dne 7.12.2017 schválil rozpočtové opatření č. 16/2017, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 87.000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Dále předložil rozpočtové opatření č. 17/2017 spočívající ve změně na straně příjmů i
výdajů 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. 17/2017 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty města
schválit závěrečné opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

39.3. Rozpočet města na rok 2018
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
- projednávání rozpočtu města na rok 2018 na příjmové i výdajové straně
Navržený rozpočet včetně všech dalších potřebných podkladů obdrželi všichni zastupitelé
do svých e-mailových schránek.
Navržený rozpočet je přílohou tohoto programu.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Horák: Je plánována v příštím roce investice do koupaliště?
p. starosta: Rekonstrukce koupaliště je stále jako jedna z priorit. Jak jsem informoval dříve,
vzhledem k náročnosti investice sledujeme zveřejňované dotační výzvy, kterými bychom
mohli opravu financovat. V rozpočtu 2018 kalkulujeme s opravou oplocení areálu, které je
v havarijním stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele) rozpočet
města na rok 2018 jako schodkový – příjmy ve výši 34 521 901 Kč a výdaje ve výši
37 221 901 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve výši
4 500 000 Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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39.4. Střednědobý výhled na rok 2019 - 2020
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Návrh střednědobého výhledu obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Navržený střednědobý výhled je přílohou tohoto programu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na roky 2019 a 2020.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.5. Odměny neuvolněných zastupitelů a členů výborů
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
a) Odměny neuvolněných zastupitelů
Dne 1.1.2018 nabyde účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon
o obcích, a dojde tak ke změně koncepce odměňování zastupitelů.
Zákon nově pro účely výpočtu odměn rozliší obce do velikostních kategorií a nařízení
vlády č. 318/2017 stanoví konkrétní výši odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši
odměn poskytovaných neuvolněným zastupitelům.
Jedná se tedy o schválení návrhu na vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva podle počtu obyvatel, a to takto:
-místostarosta: 27 613 Kč,
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách:
-místostarosta: 27 613 Kč,
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se
stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy výboru a člena dalšího
výboru a za výkon funkcí člena dvou výborů, a to ve výši jednotlivých odměn schválených
zastupitelstvem města.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Odměny členů výborů
Návrh na vyplácení měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva města v částce 1 279 Kč.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň stanovuje fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva města měsíční odměnu v částce 1 279 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.6. Směna pozemků
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení „Smlouvy směnné a o zřízení služebnosti stezky a cesty“, jejíž účelem
je směna pozemku ve vlastnictví města Libáň za nově vzniklý pozemek ve vlastnictví VOS
a.s. a zřízení služebnosti stezky a cesty ke služebnému pozemku směnou nabytému
pozemku ve vlastnictví města Libáň, to vše za účelem provozování příslušné
vodohospodářské infrastruktury VOS, a.s.
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 směnnou a o zřízení služebnosti stezky a
cesty s Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín,
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.7. Záměr prodeje obecního pozemku
- přednesl pan Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parcelního čísla 1326/14 v k. ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň o výměře cca 2 m2 na základě žádosti ………………….
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Žádost obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního čísla
1326/14 v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň o výměře cca 2 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.8. Záměr pronájmu obecního pozemku
- přednesl pan Petr Soukup
Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu části pozemků parc. č. 219/1 a parc. č. 1486/1,
oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň o velikosti 8,5 x 3,7 m.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronajmout části pozemků parc. č. 219/1 a
parc. č. 1486/1, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň o velikosti 8,5 x 3,7 m.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.9. Schválení nájemní smlouvy
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o výběr nového nájemce restaurace Radnice v Libáni a o schválení nájemní
smlouvy.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 23.11.2017 pod č.j. 89/2017. Na základě
tohoto záměru se přihlásili tři zájemci, s nimiž jsme si sjednali osobní schůzku, uskutečnili
prohlídku předmětných prostor a vyslechli jejich vizi dalšího provozu. Jako nejvhodnějšího
kandidáta navrhujeme p. Daniela Folprechta.
Návrh nájemní smlouvy obdrželi zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Horák: Kolik je v tomto domě bytových jednotek?
p. starosta: Nachází se zde byt 3+1 s vlastním sociálním zařízením a dále 4 pokoje
se společným sociálním zařízením umístěným na společné chodbě.
p. Pošepný: K jakému datu bude uzavřená smlouva? Nebude mít dočasné uzavření
restaurace vliv na průběh kulturních akcí?
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p. starosta: Smlouva bude uzavřena k 1.1.2018 a provoz restaurace bude obnoven
od 1.2.2018, takže všechny plánované akce, jako jsou např. plesy, budou zajištěny
obvyklým způsobem.
p. Horák: Je plánovaná oprava sociálního zařízení v přízemí?
p. starosta: Bude provedena revize odpadů spojená s opravou sanitárního zařízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy v budově č.p. 64 v Libáni
s panem Danielem Folprechtem, trvale bytem Jinolice 70, 506 01 Jičín, IČ: 06690271,
od 1.1.2018, spočívající v pronájmu bytových a nebytových prostor o celkové výměře
446 m2 za částku 19 451 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.10. Návrh na odpis pohledávek do roku 2007
- přednesl pan Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o účetní vyřazení nevymožitelných pohledávek do konce roku 2007.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odpis pohledávek do r. 2007.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.11. Organizační struktura MěÚ
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o úpravu Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh – svěřených kompetencí a
nové organizační struktury MěÚ Libáň, a to z důvodu transformace technických služeb
pod Město Libáň.
Návrh nového znění Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh jsou přílohou tohoto
programu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh
z důvodu transformace technických služeb pod Město Libáň, s účinností od 1.1.2018.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.12. Vodovodní řad v Psinicích
- přednesl pan Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o projednání žádosti ……………………………. o zbudování vodovodního řadu
v části obce Psinice pro nemovitosti č.p. 18, 20 a 49.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje zbudování vodovodního řadu v části obce Psinice
pro nemovitosti č.p. 18, 20 a 49 jako samostatnou akci. Učiní však všechna potřebná
opatření, aby bylo možno vodovod zrealizovat současně se stavbou splaškové kanalizace
v obci Psinice.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
39.13. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Termíny veřejných zasedání zastupitelstva města
V roce 2018 jsme stanovili termíny veřejných zasedání podle stejného systému jako v roce
letošním, tedy poslední středu v měsíci. Pouze v červenci se veřejné zasedání konat nebude
z důvodu čerpání řádných dovolených. Termíny veřejných zasedání pro rok 2018 budou
zastupitelům zaslány do jejich e-mailových schránek.

39.14. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Pan Horák vznesl dotaz týkající se zahájení svozu komunálního odpadu v r. 2018 dle
nového systému. Pan starosta objasnil celý systém svozu během prvních měsíců.

39.15. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
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Souhrn přijatých usnesení z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. prosince 2017
Z39/01/12/17 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z39/02/12/17 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Davida
Pošepného, DiS.
Z39/03/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 39. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z39/04/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty
města schválit závěrečné opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Z39/05/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2018 jako schodkový – příjmy ve výši 34 521 901 Kč a výdaje ve výši
37 221 901 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve výši 4 500 000 Kč
a na straně výdajů ve výši 1 800 000 Kč.
Z39/06/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na roky 2019 a 2020.
Z39/07/12/17 Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
-místostarosta: 27 613 Kč,
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy výboru a člena dalšího výboru a za výkon
funkcí člena dvou výborů, a to ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem města.
Z39/08/12/17 Zastupitelstvo města Libáň stanovuje fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva města měsíční odměnu v částce
1 279 Kč.
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Z39/09/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Smlouvu směnnou a o zřízení služebnosti
stezky a cesty s Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín,
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149.
Z39/10/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního
čísla 1326/14 v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň o výměře cca 2 m2.
Z39/11/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronajmout části pozemků parc. č.
219/1 a parc. č. 1486/1, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň o velikosti 8,5 x 3,7 m.
Z39/12/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy v budově č.p. 64
v Libáni s panem Danielem Folprechtem, trvale bytem Jinolice 70, 506 01 Jičín, IČ: 06690271,
od 1.1.2018, spočívající v pronájmu bytových a nebytových prostor o celkové výměře 446 m2
za částku 19 451 Kč měsíčně.
Z39/13/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odpis pohledávek do r. 2007.
Z39/14/12/17 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ Libáň
včetně příloh z důvodu transformace technických služeb pod Město Libáň, s účinností
od 1.1.2018.
Z39/15/12/17 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje zbudování vodovodního řadu v části obce
Psinice pro nemovitosti č.p. 18, 20 a 49 jako samostatnou akci. Učiní však všechna potřebná
opatření, aby bylo možno vodovod zrealizovat současně se stavbou splaškové kanalizace v obci
Psinice.

39.16. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 31.1.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 14:05 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 39. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 16/2017 a č. 17/2017
5) Návrh rozpočtu města na rok 2018
6) Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020
7) Organizační řád MěÚ Libáň

Zápis byl vyhotoven dne: 2.1.2018
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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