ZÁPIS
ze 41. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 28. února 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: David Horák, Petr Soukup

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 20.2.2018 pod č.j. 27/2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 7 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:
Ing. Michal Zahradníček, Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Zahradníček, Mgr.
Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a p. David Pošepný, DiS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p. Davida
Pošepného, DiS.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 40. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
3. NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TS MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
5. ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
6. VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE
7. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S.
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
11. ZÁVĚR
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 8 s názvem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Pověřenec pro ochranu
osobních údajů“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 8.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Schválení programu s doplněným bodem

1.
2.
3.
4.
5.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 40. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TS MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
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6. VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE
7. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S.
8. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9. OSTATNÍ INFORMACE
10. DISKUSE
11. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
12. ZÁVĚR
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 41. veřejného zasedání ZM dle návrhu včetně
doplněného a schváleného bodu č. 8.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.1. Kontrola plnění usnesení ze 40. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
41.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 a 3/2018.
Starosta města dne 20.2.2018 schválil rozpočtové opatření č. 2/2018, změny u dvou
paragrafů na straně výdajů ve výši 50 000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 3/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2 315 860 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. 3/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0
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výdaje:
7
0
0

41.3. Návrh na změnu územního plánu
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Firma ANTOLIN LIBAN, s.r.o., se sídlem Komenského 30, 507 23 Libáň, podala návrh
na změnu územního plánu z důvodu výhledového rozšíření výroby přilehlého
průmyslového areálu.
Pan starosta přítomné obecně seznámil s problematikou pořizování dílčích změn i
celkového územního plánu.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Kohout: Jaké výhody tato změna přinese městu?
p. starosta: Na jedné straně dojde k rozšíření zaměstnanecké kapacity závodu, na straně
druhé podle současného trendu se nejedená především o zaměstnávání místních občanů, a s
tím spojených problémů.
p. Pošepný: Rozšířením výroby dojde ke zvýšenému požárnímu riziku. Nebylo by od věci,
kdyby firma mohla přispívat na provoz místní hasičské jednotky. Můžeme také počítat
se zvýšením nákladní dopravy přes město, a tím i rizikem větší nehodovosti.
p. starosta: V tuto chvíli navrhuji žádost zařadit mezi ostatní žádosti o návrhy změn a řešit
při samotném projednávání celkového územního plánu.
Návrh usnesení:
Město Libáň v souladu s novelou stavebního zákona pořídí nový územní plán do konce
roku 2020. Navrhovaná změna bude zařazena vedle ostatních žádostí o změny jako
podklad pro nový územní plán.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.4. Účetní závěrka TS města Libáň za rok 2017
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Technické služby města Libáň žádá o schválení účetní závěrky za
rok 2017 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Technické služby města
Libáň vytvořily ztrátu z hlavní činnosti ve výši – 226 262,35 Kč a zisk z hospodářské
činnosti ve výši 393 700,71 Kč, tzn. celkový zisk za rok 2017 je ve výši 167 438,36 Kč.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Technické
služby města Libáň za rok 2017 s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk
ve výši 167 438,36 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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41.5. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji těchto pozemků: parc.č. 684/1 o výměře 50 m2,
parc.č. 684/2 o výměře 80 m2 a parc.č. 684/3 o výměře 224 m2, všechny v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň na základě žádosti pana Vratislava Antoše.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla
684/1 o výměře 50 m2, pozemku parcelního čísla 684/2 o výměře 80 m2 a pozemku
parcelního čísla 684/3 o výměře 224 m2, všechny v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.6. Volba členů školské rady za zřizovatele
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Skončilo tříleté funkční období členů školské rady, proto je nutné opět zvolit pro nové
funkční období členy školské rady za zřizovatele v počtu 3.
Na členy školské rady jsou za zřizovatele navrženi tito zastupitelé: David Horák, Jaromír
Přibyl a Ing. Michal Zahradníček.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí členy školské rady za zřizovatele p. Jaromíra Přibyla,
p. Davida Horáka a Ing. Michala Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.7. Delegování zástupce na valnou hromadu VOS, a.s. Jičín
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Je nutné delegovat zástupce města a jeho náhradníka na 25. řádnou valnou hromadu
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., která se bude konat 21. června 2018.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, pana Jaromíra Přibyla (v případě jeho nepřítomnosti pana Jindřicha Řezníčka)
jako zástupce města na 25. řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s. a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
- přednese p. Jaromír Přibyl – starosta
V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, které vstoupí
v účinnost 25. května 2018, vznikla městu nově povinnost jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů.
Pan starosta přítomné detailně seznámil s problematikou evropského nařízení GDPR, a tím
vznikající povinností zajistit pověřence, který provede celkový audit nakládání s osobními
údaji a na základě toho připraví příslušnou dokumentaci vyplývající z nařízení.
Pan starosta doporučil zajistit pověřence prostřednictvím svazku obcí Mariánská zahrada,
jehož jsme členem, z důvodu ekonomické výhodnosti.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
v rámci svazku obcí Mariánská zahrada.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
41.9. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Jednání s p. Andrlem
Proběhla schůzka se zástupcem p. Pence, na které jsme se dohodli na dalším postupu
komplexního řešení dané lokality Českých bratří. Oslovili jsme majitele okolních pozemků
v této lokalitě, zda by souhlasili s případným prodejem částí pozemků městu.
- Informace k výzvě zastupitelů
Obdrželi jsme výzvu zastupitelům obcí a měst, týkající se doplacení odměn členům
okrskových volebních komisí z městského rozpočtu. Na tuto výzvu nebudeme reflektovat,
postupujeme dle zákona.
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- Náhon v Křešicích
Došlo k pročištění koryta náhonu od Křešic směrem k Libáni v délce cca 1 200 m.

41.10. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Bylo by možné rozšířit nedostačující hasičskou techniku? Jedná se především
o pořízení cisterny, což nás do budoucna stejně nemine. Pokusil jsem se oslovit
p. hejtmana Královéhradeckého kraje, ale nedostal jsem žádnou odpověď.
p. Pošepný:Stav je opravdu kritický, na celé město připadá jedna cisterna o objemu 2,5 m3.
p. starosta: Aktuální stav techniky není ideální, přestože se snažíme techniku udržovat v co
nejlepším provozuschopném stavu. V rámci území bude možné přes MAS Otevřené
zahrady Jičínska žádat o dotace na rekonstrukce hasičských zbrojnic a cisterny. Město
Libáň má připravenou projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Dle dostupných informací o cisternu bude žádat město Kopidlno.
Můžeme se pokusit žádat o dotaci v následujících letech přímo na Ministerstvu vnitra.
p. Kohout: Mám prosbu, zda by bylo možné pořádat besedy v jiném termínu než je termín
konání veřejného zasedání zastupitelstva města.
p. Kohout: Občané města vznesli dotaz, jestli by nebylo možné obnovit umístění
kontejnerů na sklo. Někteří netřídí, raději likvidují sklo do směsného odpadu.
p. starosta: Tuto problematiku jsme již probírali a jak jsme uvedli, vyčkáme půl roku, poté
nový systém třídění vyhodnotíme a dle výsledků případně přijmeme potřebná opatření.
p. Kohout: Počítá se s rozšířením kamerového systému?
p. starosta: Ano, zabýváme se zabezpečením dalších lokalit kamerovým systémem.
41.11. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise Ing. Michal Zahradníček
Souhrn přijatých usnesení ze 41. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 28. února 2018
Z41/01/02/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal
Zahradníček, Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z41/02/02/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a
p. Davida Pošepného, DiS.
Z41/03/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Pověřenec
pro ochranu osobních údajů“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 8.
Z41/04/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 41. veřejného zasedání ZM dle
návrhu včetně doplněného a schváleného bodu č. 8.
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Z41/05/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z41/06/02/18 Město Libáň v souladu s novelou stavebního zákona pořídí nový územní plán
do konce roku 2020. Navrhovaná změna bude zařazena vedle ostatních žádostí o změny jako
podklad pro nový územní plán.
Z41/07/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Technické služby města Libáň za rok 2017 s výsledkem hospodaření běžného účetního období –
zisk ve výši 167 438,36 Kč.
Z41/08/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelního čísla 684/1 o výměře 50 m2, pozemku parcelního čísla 684/2 o výměře 80 m2 a
pozemku parcelního čísla 684/3 o výměře 224 m2, všechny v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města
Libáň.
Z41/09/02/18 Zastupitelstvo města Libáň volí členy školské rady za zřizovatele p. Jaromíra
Přibyla, p. Davida Horáka a Ing. Michala Zahradníčka.
Z41/10/02/18 Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, pana Jaromíra Přibyla (v případě jeho nepřítomnosti pana Jindřicha
Řezníčka) jako zástupce města na 25. řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s. a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě.
Z41/11/02/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zřízení pověřence pro ochranu osobních
údajů v rámci svazku obcí Mariánská zahrada.

41.12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 28.3.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 41. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 1.3.2018
Ověřovatelé:

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

Člen návrhové komise: dne............................................... podpis ...........................................
Starosta:

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

Zapisovatelka:
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