ZÁPIS
ze 43. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 25. dubna 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni: 1 člen zastupitelstva: Ing. Michal Zahradníček
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 17.4.2018 pod č.j. 40/2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 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. David Horák, p. Petr Soukup a Mgr. Milan Valnoha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. David Horák, p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a p. Martina
Kohouta.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Ivanu Havelkovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 42. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
3. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK – OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
4. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
5. PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
6. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
7. NABÍDKA ODKUPU RYBNÍKA
8. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
9. ŽÁDOST OBČANŮ KOZODÍREK
10. OSTATNÍ INFORMACE
11. DISKUSE
12. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
13. 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 43. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.1. Kontrola plnění usnesení ze 42. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
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43.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta města
Pan starosta Jaromír Přibyl seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2018.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
964 080 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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 rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0

výdaje:
8
0
0

43.3. Žádost o příspěvek – Oblastní charita Jičín
- přednesl p. Petr Soukup – pan místostarosta
Oblastní charita Jičín podala žádost o příspěvek na rok 2018 ve výši 100 000 Kč
na provozní náklady související s poskytováním sociální služby „Sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi“ a na práci s rodinami v agendě SPOD.
Žádost Oblastní charity Jičín obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
p. Soukup seznámil všechny přítomné zastupitele o všech službách, na které město Libáň
poskytuje finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy s Oblastní charitou Jičín, a
dále schváleného příspěvku na sociálně aktivizační službu (SAS) v roce 2017 až do výše
100 000 Kč.
Na základě osobního jednání se zástupci charity nám byl dále doložen soupis úkonů
poskytnutých na SAS.
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Horák: Jak dokládají časový úsek poskytnutých služeb?
p. starosta: Poskytovaná služba probíhá v kontaktním místě (na MěÚ) dvakrát týdně
po dobu 2,5 hodiny.
p. Valnoha: Mám pocit, že zmíněná Sasanka supluje činnost jiné organizace.
p. starosta: Vnímám to podobně. Jak jsem řekl v minulosti, že bych tomu dal šanci, ovšem
dle doložených výsledků nejsem přesvědčen o efektivnosti investovaných prostředků.
Bohužel se jedná o činnost, která je poskytována na základě pouhé dobrovolnosti klientů.
p. Soukup: Souhlasím s panem starostou.
Dále probíhala široká diskuse.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Libáň Oblastní charitě Jičín – centru Sasanka ve stejné výši, jako bude činit nájemné
z pronajatých prostor v budově MěÚ Libáň dle platného ceníku.
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2. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace dle bodu 1. mezi Městem Libáň a Oblastní charitou Jičín – centrum
Sasanka.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.4. Prodej obecního pozemku
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o prodej pozemku parc.č.st. 13/2 o výměře 168 m2 v k. ú. Psinice ve vlastnictví
Města Libáň. Zájemci jsou ................................., trvale bytem …………………… Záměr
prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 4.4.2018 pod č. j. 34/2018. Je také třeba
stanovit cenu za m2.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Soukup: Jedná se o stavební pozemek, který nemá žádné inženýrské sítě, z toho důvodu
navrhuji cenu 200 Kč/m².
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. st. 13/2 o výměře
168 m² v katastrálním území Psinice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH ……………………, trvale
bytem ………………………, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.5. Pronájem obecních pozemků
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o pronájem 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. O pronájem
těchto pozemků požádali dva zájemci:
- p. ………………, bytem …………………
- p. ………………, bytem …………………
Záměr pronajmout pozemky je zveřejněn na úřední desce od 4.4.2018 pod č.j. 35/2018.
Žádost p. …………… a p. …………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Kohout: Navrhuji schvalovat nájemce dle doručení podané žádosti.
p. starosta: Souhlasím s navrženým postupem, v případě, že první zájemce neuzavře
nájemní smlouvu, pozemek bude nabídnut druhému zájemci.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
par.č. 174/1 o výměře 5667 m2 a pozemku parc.č. 174/21 o výměře 1073 m2, oba v k. ú.
Křešice u Psinic, s ………………………………………, za nájemné ve výši 2 000 Kč/za každý
i započatý rok, s účinností od 1.5.2018 a výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.6. Pronájem nebytových prostor
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu volných nebytových prostor zdravotního střediska
pro zřízení Centra pro harmonizaci těla a duše na základě žádosti p. ……………….
Žádost p. …………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. starosta: Vzhledem k tomu, že stále hledáme lékaře (např. dětského), nesouhlasím
s pronájmem těchto prostor ordinací pro jiné účely než zdravotnické.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje pronájem nebytových prostor na zdravotním
středisku č.p. 17 v Libáni za účelem zřízení Centra pro harmonizaci těla a duše.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.7. Nabídka odkupu rybníka
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o nabídku p. ……………. na odkup rybníka na pozemcích parc.č. 206 a parc.č.
241 v k. ú. Křešice u Psinic.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje odkup rybníka na pozemcích parc.č. 206 a parc.č.
241 v k. ú. Křešice u Psinic.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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43.8. Smlouva o zřízení věcného břemene
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-122005767/VB/01 v Libáni v ul. Komenského – vedení knn a vdnn.
Návrh smlouvy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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 zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2005767/VB/01 mezi Městem Libáň a společností ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností MSEM, a.s., IČ
64610080, Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupenou společností GEOŠRAFO
s.r.o., IČ 64793036, Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové s jednorázovou úhradou
18 997 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.9. Žádost občanů Kozodírek
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o projednání žádosti občanů Kozodírek, která se týká opětovného umístění zvonu
na skleněný odpad na dřívějším stanovišti v Kozodírkách.
Žádost občanů Kozodírek obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
p. starosta: Od února byl spuštěn nový systém sběru a svozu směsného komunálního
odpadu a tříděného odpadu. S tím došlo ke zrušení všech sběrných míst v Libáni a
okolních obcích. Dále jsme uvedli, že po šestiměsíčním provozu nového systému dojde
k dílčímu vyhodnocení a dle výsledků budeme případně způsob upravovat. Veřejně
přístupné hnízdo na tříděný odpad včetně skla bylo zhruba před dvěma týdny rozšířeno
o další nádoby na sklo z důvodu malé kapacity, takže je patrné, že jsou využívány.
p. Soukup: Souhlasím s panem starostou, ale navrhuji případné změny provést až
po dvanácti měsících provozu nového systému, tedy v únoru roku 2019.
p. Kohout: Rád bych se zeptal přítomných občanů Psinic, jaký na to mají názor?
Občan Psinic: Mimo jedné občanky Psinic nemáme s tímto systémem zatím problém.
p. Řezníček: Kromě asi dvou lidí z Kozodírek, kteří nemají auto, ostatní mají možnost
vyvézt sklo do SD v Libáni.
p. Horák: Souhlasím s občany Kozodírek, nevidím efektivní změnu ve třídění a počkám si
na výstup z výsledku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s umístěním zvonů na skleněný odpad v obci
Kozodírky a navrhuje vyhodnotit tuto problematiku po ročním provozu stávajícího
systému, tedy v únoru roku 2019.
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Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1 (p. Horák)
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
43.10. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Rekonstrukce MVN – Zlivský rybník
Rekonstrukce rybníka by měla být brzy dokončena, ve středu 2.5.2018 jsme domluveni
se zhotovitelem na kontrole a případném předání díla.
- Pověřenec GDPR pro ochranu osobních údajů
Pan starosta informoval o dalším postupu pověřence ohledně přípravy dokumentů
k nařízení GDPR.
- Oprava chodníku v ulici Jiráskova u kostela
Byl nakoupen materiál a v současné době probíhá jeho oprava pracovníky technických
služeb.
- Odborné učebny ZŠ Libáň
Na členské schůzi MAS Otevřené zahrady Jičínska jsme byli informováni, že v průběhu
června 2018 bude vypsaná výzva dotačního titulu IROP. Finalizujeme veškerou
dokumentaci a jsme připraveni podat žádost o dotaci.
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
- Plánované a probíhající investiční akce:
a) Oprava chodníku v ulici Emlerova
b) Učebna chemie ZŠ Libáň
c) Výtah na zdravotním středisku
d) Dopravní úpravy na křižovatce na nám. Svobody
e) Oplechování střechy na ZŠ Libáň
f) Oplocení MŠ Libáň
g) Výměna oken č. p. 32
h) Výměna oken č. p. 98
i) Dílna TS
j) Oprava ZŠ Libáň - sociálního zařízení, topení, SDK
k) Oprava střechy ubytovny
l) Veřejné osvětlení v ulici Českých bratří
m) Stavební úpravy KD Libáň
n) Rybník Zliv
o) Stavební činnost TS

43.11. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Haken: Nelíbí se mi provozní doba dětského hřiště v areálu ZŠ a věk dětí, které mohou
hřiště využívat.
p. starosta: Provozní doba i věk dětí hřiště jsou dány provozním řádem. Aktuálně bude
provozní doba pro veřejnost pondělí až pátek od 15.30 do 18.30 hod a o víkendu od 9.00
do 18.30 hodin. Jelikož hřiště bylo financováno z dotace, musí být splněny všechny
předpisy spojené s provozem hřiště a podmínkami poskytovatelem dotace.
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p. Haken: Nainstalovat tam třeba kamerový systém, který by monitoroval aktivity
v prostoru hřiště a v případě vzniklých nežádoucích situací poskytl důkazy.
p. starosta: Škola má instalován vlastní kamerový systém včetně prostor školní zahrady.
p. Kohout: Kolik by stálo vybudování dětského hřiště bez dotace? Libáňské maminky
chtějí hřiště, které budou moci navštěvovat celý den bez omezení.
p. starosta: Cena tohoto malého hřiště vyšla na 750 000 Kč.
p. Horák: Děti by chtěly navštěvovat fotbalové hřiště, a jelikož je uzavřené, musejí si hrát
mezi auty v ulicích. Jak zajistit jeho zpřístupnění dětem?
p. starosta: Všichni víme, z jakého důvodu k tomu došlo. Osobně nejsem spokojen, že je
hřiště uzavřené, nicméně chápu důvody tohoto omezení. V tomto případě by se například
mohl zaměstnat správce sportoviště, zkuste někoho sehnat.
Občané Psinic: Kdy budou zpět nainstalovány opravená vrata na hřbitov ve Psinicích?
p. Soukup: Netrvali jsme na přesném datu zhotovení vzhledem ke snaze docílení
nejlepšího výsledku podoby původních vrat.
Občané Psinic: Proč jsou lípy ve Psinicích tak radikálně ořezány?
p. starosta: Ořez stromů jsme zadali odborné firmě, která je na ořez stromů specializována
a ta posoudila, jak velký zásah do korun a zdravotní řez pro jednotlivé stromy. Návrh
s drobným komentářem a důvody ořezu máme k dispozici. Některé stromy byli vzhledem
k jejich stavu doporučeny i k pokácení, toto jsme zatím odmítli.
p. Kohout: Bude uzavřena silnice při provádění stavebních prací na pozemku (po demolici
hospody U Koruny č. p. 62) na vjezdu do náměstí Svobody?
p. starosta: Vše bude záležet na vyjádření odboru dopravy. Pokud to bude možné, budeme
prosazovat alespoň omezenou průjezdnost.
43.12. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení ze 43. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 25. dubna 2018
Z43/01/04/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. David Horák.
Z43/02/04/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a
p. Martina Kohouta.
Z43/03/04/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 43. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z43/04/04/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
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Z43/05/04/18 1. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města Libáň Oblastní charitě Jičín – centru Sasanka ve stejné výši jako bude činit nájemné
z pronajatých prostor v budově MěÚ Libáň dle platného ceníku.
2. Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace dle bodu 1. mezi Městem Libáň a Oblastní charitou Jičín – centrum Sasanka.
Z43/06/04/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. st. 13/2
o výměře 168 m² v katastrálním území Psinice za cenu 200 Kč/m2 bez DPH ……………………,
trvale bytem …………………..., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z43/07/04/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku par.č. 174/1 o výměře 5667 m2 a pozemku parc.č. 174/21 o výměře 1073 m2, oba
v k. ú. Křešice u Psinic, s ………………………………., za nájemné ve výši 2 000 Kč/za každý
i započatý rok, s účinností od 1.5.2018 a výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Z43/08/04/18
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje pronájem nebytových prostor
na zdravotním středisku č.p. 17 v Libáni za účelem zřízení Centra pro harmonizaci těla a duše.
Z43/09/04/18 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje odkup rybníka na pozemcích parc.č. 206 a
parc.č. 241 v k. ú. Křešice u Psinic.
Z43/10/04/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IE-12-2005767/VB/01 mezi Městem Libáň a společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností MSEM,
a.s., IČ 64610080, Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupenou společností
GEOŠRAFO s.r.o., IČ 64793036, Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové s jednorázovou
úhradou 18 997 Kč.
Z43/11/04/18 Zastupitelstvo města Libáň nesouhlasí s umístěním kontejnerů na skleněný odpad
v obci Kozodírky, ani na jiném místě v rámci města Libáň a spádových obcí, mimo kontejnerů
umístěných před sběrným dvorem. Zastupitelstvo města Libáň navrhuje projednat a vyhodnotit
znovu tuto problematiku po ročním provozování stávajícího systému, tedy v únoru roku 2019.

43.13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 30.5.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 43. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 27.4.2018
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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