ZÁPIS
ze 42. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 28. března 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: Marek Haken, David Pošepný, DiS.

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 1 osoba
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 21.3.2018 pod č.j. 32/2018.
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:
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
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a p. David Horák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p. Davida Horáka.
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 41. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
3. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
4. ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU
5. ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ
6. PODPORA PROJEKTU OBNOVY HISTORICKÉHO BETLÉMA
7. OSTATNÍ INFORMACE
8. DISKUSE
9. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
10. 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 42. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
42.1. Kontrola plnění usnesení ze 41. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
42.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2018.
Rozpočtové opatření č. 4/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2 218 000 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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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. 4/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0

výdaje:
7
0
0

42.3. Prodej obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o prodej pozemků: parcelního čísla 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.
Zájemce je …………………, trvale bytem ……………………….. Záměr prodat pozemek
je zveřejněn na úřední desce od 2.3.2018 pod č.j. 30/2018.
Pan starosta navrhuje stanovit cenu 150 Kč za 1 m2.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej 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 katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města
Libáň, za cenu 150 Kč/m2 ………………………, trvale bytem …………………………, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
42.4. Záměr prodeje obecního pozemku
- přednese p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parc.č. st. 13/2 o výměře 168 m2 v k. ú.
Psinice ve vlastnictví Města Libáň na základě žádosti …………………….
Žádost ………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Soukup: Prověřil jsem, zda přes tento pozemek v budoucnu nepovede plánovaná
kanalizace, ale není tomu tak. Nemám tedy problém s prodejem.
p. Zahradníček: Vzhledem k tvaru a umístění pozemku má logiku tato žádost o prodej
za účelem scelení pozemků. Také souhlasím s prodejem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelního čísla
13/2 o výměře 168 m2 v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
42.5. Záměr pronájmu obecních pozemků
- přednese p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu pozemku parc.č. 174/1 o výměře 5667 m2 a
pozemku parc.č. 174/21 o výměře 1073 m2, oba v k. ú. Křešice u Psinic ve vlastnictví
Města Libáň na základě žádosti …………………..
Žádost ……………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. Soukup: Jedná se o 2 pozemky, na nichž v budoucnu plánujeme výstavbu, proto bych se
přimlouval, aby v případě uzavření nájemní smlouvy nebyla výpovědní doba nepřiměřeně
dlouhá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku parcelního čísla
174/1 o výměře 5667 m2 a pozemku parcelního čísla 174/21 o výměře 1073 m2, oba v k.ú.
Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
42.6. Podpora projektu obnovy historického betléma
- přednese p. Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o schválení příspěvku do veřejné sbírky na podporu projektu obnovy historického
Betléma na základě žádosti spolku Dětenický Betlém, z.s. Požadovaný příspěvek je ve výši
60 000 Kč.
Cílem tohoto projektu je uvést betlém do funkční podoby a zpřístupnit jej široké veřejnosti
v expozici umístěné v památníku J. B. Foerstra v Osenicích, která bude zdarma celoročně
přístupná. Postup celého projektu obnovy je pravidelně zveřejňován prostřednictvím
Libáňských novin.
p. místostarosta souhlasí s podpořením tohoto projektu, avšak navrhuje požadovanou
částku částečně ponížit.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Projekt je již ve finální verzi, nyní dojde ke kompletaci a následnému převozu
do připravených prostor v Osenicích. Rádi podpoříme dokončení projektu, avšak
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při sestavování rozpočtu jsme s tímto výdajem v takové výši nekalkulovali, proto se
přikláním k drobné korekci požadované částky.
p. Horák: Jaký postoj k tomuto projektu zaujímá Obecní úřad v Dětenicích?
p. starosta: Obecní úřad Dětenice poskytne výstavní prostory a upraví je na své náklady.
p. Zahradníček: Určitě souhlasím s přispěním finanční částky, navrhoval bych částku
40 000 až 45 000 Kč.
p. Valnoha: Souhlasím, že tento projekt si podporu zaslouží, souhlasím s 2/3 požadované
částky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Dětenický Betlém,
z.s., určeného na podporu projektu obnovy historického Betléma, ve výši 40 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
42.7. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Nejlepší obecní zpravodaj kraje
Město Libáň se zúčastnilo krajské soutěže o nejlepší obecní zpravodaj kraje. Přihlášeno
bylo přibližně 100 výtisků v několika kategoriích. Libáňské noviny obsadily v kategorii
zpravodaj A5 krásné 3. místo, což považujeme za velký úspěch a je to především ocenění
za dlouholetou práci členů redakční rady, jak současných, tak minulých.
- Opravené vozidlo SDH
Včera se vrátil z opravy vůz Tatra sloužící jednotce SDH v Libáni, na němž byly
odstraněny závady na motoru a převodovce, cena opravy činí 77 000 Kč.
- Probíhající investiční akce:
a) Přeložka vrchního elektrického vedení v ul. Českých bratří a Míru
b) Rekonstrukce oplocení okolo vodní nádrže
c) Rybník ve Zlivi
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
- Dílna TS
V případě příznivého počasí by mohla přibližně do měsíce být hotová dílna technických
služeb.
- Projekt dopravní úpravy na křižovatce před MěÚ
Od projektanta přišel požadavek zaměřit geodetické body na silnici. Požadavek vzešel
od Správy silnic, která musí mít doklad o tom, že na křižovatce bude dostatek místa
pro projíždějící nákladní automobily. Nejpozději do konce dubna bychom měli
od projektanta obdržet vypracovanou studii, jak celý prostor bude vypadat. Na tuto
investici budeme žádat o dotaci.
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42.8. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Horák: Okolo vodní nádrže se buduje nové pletivové oplocení. Nebylo by možné kvůli
intimnosti návštěvníků vysadit podél nového plotu ještě živý plot?
p. starosta: Na straně podél potoka již živý plot je a na zbylých stranách by bylo možné ho
vysadit.
p. Soukup: Zařadili bychom do rozpočtu na příští rok a zrealizování zadáme odborníkovi.
p. Kohout: Dozvěděl jsem se, že pravděpodobně bude probíhat rekonstrukce silnice
na Mladou Boleslav.
p. starosta: V roce 2019 by měla proběhnout rekonstrukce 1. úseku od hranice okresu
(Rokytňany) do Osenic, poté 2. úsek z Osenic do Libáně. Aktuálně o tom informuji
v Libáňských novinách.
p. Valnoha: Vznáším dotaz občana Libáně, zda dojde k vyspravení spáry uprostřed silnice
vedoucí k Antolinu.
p. Soukup: Již jsme nahlásili na Správu silnic, opravy silnic zahajují v průběhu měsíce
dubna.
p. Zahradníček: V ul. Českých bratří je stále problém s parkováním aut po obou stranách
silnice.
p. starosta: Vznesli jsme na policii požadavek na umístění dopravní značky zákazu stání,
ale bohužel nebylo schváleno z důvodu platného omezení vyplývajícího ze zákona.
V tomto prostoru tedy vozidla nesmí stát.
42.9. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení ze 42. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 28. března 2018
Z42/01/03/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z42/02/03/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a
p. Davida Horáka.
Z42/03/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 42. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z42/04/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
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Z42/05/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej 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 katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň,
za cenu 150 Kč/m2 .………………., trvale bytem ……………………., s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem.
Z42/06/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje obecního pozemku
parcelního čísla 13/2 o výměře 168 m2 v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň.
Z42/07/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku
parcelního čísla 174/1 o výměře 5667 m2 a pozemku parcelního čísla 174/21 o výměře 1073 m2,
oba v k.ú. Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň.
Z42/08/03/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru spolku
Dětenický Betlém, z.s., určeného na podporu projektu obnovy historického Betléma, ve výši
40 000 Kč.
42.10. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 25.4.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:50 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 42. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 29.3.2018
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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