ZÁPIS
ze 44. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. května 2018 od 17.00 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 5 osob
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 18.5.2018 pod č.j. 48/2018.
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. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Jindřicha Řezníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Ivanu Havelkovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 43. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU ZŠ A MŠ LIBÁŇ
3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2017
5. ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ LIBÁŇ PRO ROK 2018
6. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
7. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
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 44. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
44.1. Kontrola plnění usnesení ze 43. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
44.2. Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta města
Jedná se o schválení navýšení příspěvku na provoz o částku 197 128 Kč za účelem krytí
nákladů na oplechování střechy a žlaby na staré budově základní školy.
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Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Horák: Která firma bude realizovat oplechování školy?
p. starosta: Firma Milan HOLEJŠOVSKÝ, Liberec.
p. Zahradníček: Kdy se začne s realizací?
p. starosta: V pátek 1. června 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok 2018 o
částku 197 128 Kč za účelem krytí nákladů na oplechování střechy a žlaby na staré budově
základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
44.3. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček– předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením 6/2018 a č. 7/2018.
Starosta města dne 17.5.2018 schválil rozpočtové opatření č. 6/2018, změny na straně
příjmů a výdajů ve výši 95 985 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 7/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
200 000 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ing. Michal 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. 7/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

44.4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o
schválení účetní závěrky za rok 2017 a o vypořádání výsledku hospodaření za účetní
období 2017. Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, vytvořila v hlavní
činnosti hospodářský výsledek ve výši –46 102,97 Kč a v doplňkové činnosti ve výši
108 587,00 Kč, tzn. hospodářský výsledek za rok 2017 je celkem 62 484,03 Kč.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libáň navrhuje převést hospodářský výsledek
do Rezervního fondu ve výši 62 484,03 Kč.
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Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
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 Základní
školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2017 s výsledkem hospodaření běžného
účetního období - zisk ve výši 62 484,03 Kč.
Zisk za rok 2017 ve výši 62 484,03 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
44.5. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Libáň pro rok 2018
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín žádá o
schválení účetního odpisového plánu pro rok 2018 v celkové výši 789 876,00 Kč za rok,
v částce 65 823,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Odpisový plán obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. starosta: Podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku jsou tvořeny peněžní prostředky, které jsou převáděny do fondu
investic a jsou určeny k financování investičních potřeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, na rok 2018 v celkové výši
789 876,00 Kč za rok, v částce 65 823,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných
v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
44.6. Smlouva o zřízení věcného břemene
- přednesl pan Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-122005770/035 v Libáni v ul. Emlerova – kabelové vedení nn.
Návrh smlouvy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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Pan místostarosta 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-12-2005770/035 mezi Městem Libáň a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností AZ Elektrostav, a.s.,
IČ 45149909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, s jednorázovou úhradou 1 210 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
44.7. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Petr Soukup - místostarosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parc.č. 895/15 o výměře cca 230 m2 a
části pozemku parc.č. 868/54 o výměře cca 200 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města
Libáň na základě žádosti manželů ……………………… a manželů ………………………
Pan místostarosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Kohout: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmu a zdržuji se hlasování.
p. Soukup: Tato problematika byla řešena již v roce 2008, kdy došlo k prodeji pozemku
par.č. 868/56. Nesouhlasím v tuto chvíli s prodejem uvedených pozemků, jelikož jsem toho
názoru, že město Libáň by se mělo ve velmi krátké době zabývat rozdělením pozemků na
stavební parcely v dané lokalitě.
žadatel: Chtěl bych upřesnit důvody, proč máme o nákup pozemků zájem. Jde nám o lepší
zpřístupnění k našim současným pozemkům a rádi bychom se připojili k městskému
vodovodu. Preferuji odkup pozemku parc. č. 895/15, tím by nám bylo umožněno připojení
k vodovodu.
p. starosta: Souhlasím s panem místostarostou, v současné době město Libáň nemá žádné
parcely k prodeji a případné výstavbě rodinných domů. Tato lokalita je připravena
k případnému rozdělení na jednotlivé parcely, které jsou v blízkosti všech inženýrských sítí
a bylo by vhodné se tomu věnovat a naplánovat možnou výstavbu v nejbližším časovém
horizontu. V budoucím volebním období by prodej těchto parcel mohl generovat příjem do
rozpočtu města. Připojení domu pana ……………… k městskému vodovodu je možné
technicky řešit za stávajícího stavu, např. věcným břemenem.
žadatel: Jsem ochoten nabídnout vyšší cenu, rád bych odkup uskutečnil.
p. Zahradníček: Oba pozemky jsou v místech, kde se do budoucna počítá s výstavbou a od
toho se výše ceny bude samozřejmě odvíjet.
p. Soukup: Zastupitelstvo by se mělo v krátkém časovém horizontu vážně zabývat zadáním
studie pro výstavbu rodinných domů, která bude v souladu s platným územním plánem.
Součástí studie bude geometrické zaměření dotčených pozemků a to je správný okamžik,
kdy podat žádost o odkup pozemku znovu.
žadatel: Kdy myslíte, že by to bylo reálné?
p. Soukup: Předpokládám, že nově zvolené zastupitelstvo se bude chtít v co nejkratším
čase touto problematikou zabývat, což bude možné průběžně sledovat i na webových
stránkách města.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 895/15 o
výměře cca 230 m2 a části pozemku parc.č. 868/54 o výměře cca 200 m2, oba v k. ú. Libáň
ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
4
Proti
4
Zdrželi se
1
(p. Martin Kohout)
Usnesení nebylo přijato.
44.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Víceúčelový sportovní areál v Libáni
Pan starosta informoval o výsledku žádosti o dotaci, která nebyla schválena.
- Přezkoumání hospodaření Města Libáň za rok 2017
Pan starosta informoval, že při přezkoumání hospodaření Města Libáň nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
- Řešení situace s agenturními zaměstnanci společnosti OSPRO v Libáni, zejména
o porušování Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na vymezených veřejných prostranství na území města Libáň.
Současná situace je řešena s manažery společnosti OSPRO a Policií ČR.
- GDPR
Zaměstnanci města i členové zastupitelstva budou informováni o základních pravidlech
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. Jakmile bude dokument schválen
pověřencem městského úřadu, bude rozeslán všem zaměstnancům a zastupitelům.

44.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Pošepný: Chtěl bych se zeptat, jak se bude řešit současná situace s provozem restaurace
Radnice?
p. starosta: V současné době se tomu intenzivně věnuji a hledám řešení, jak vzniklou
situaci vyřešit. Všichni zastupitelé jste obdrželi do e-mailových stránek dopis, který jsem
adresoval současnému provozovateli restaurace. Současný nájemce platí nájem včas, ale
problém je s provozem restaurace.
p. Pošepný: Jak je na tom město Libáň s dostatkem vody v současné době sucha?
p. starosta: V současné době nebylo vyhlášeno žádné omezení s hospodařením s vodou.
p. Kohout: Kolik by stálo zřízení obecní policie v Libáni?
p. starosta: Toto myšlenkou jsme se zabývali již dříve, ovšem znamenalo by to velký zásah
do rozpočtu města.
p. Soukup: Náklady na zřízení obecní policie byly v minulosti spočítány přibližně na
7 000 000 Kč.
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p. Valnoha: V médiích proběhla informace o rušení matrik v malých obcích, bude se to
týkat i Libáně?
p. starosta: Matriky města Libáň se to netýká, jelikož vykazuje potřebný počet úkonů.
Poslední informace jsou takové, že matriky se rušit nebudou. Stát nebude paušálně
přispívat na tuto činnost, ale bude určena sazba za jednotlivé úkony. Rozhodnutí, zda
matriku zachovat či nikoli, přejde na město.
p. starosta: Navazuji na diskusi z minulého zasedání ohledně sportoviště. Chtěl bych se
zeptat, zda jste se nad tímto zamysleli a má někdo z vás tip na osobu, která by mohla
vykonávat funkci správce hřiště?
p. Horák: Zaměstnanci TS Libáň by mohli vypomoct s provozem hřiště (otevírací dobou).
pí. …………: Děti z Libáně by chtěly navštěvovat fotbalové hřiště, a jelikož je uzavřené,
musejí si hrát mezi auty v ulicích, kde je to pro ně nebezpečné. Město by mohlo platit
nějakého důchodce, který by vstup na hřiště umožnil třeba na tři hodiny denně.
p. Horák: Město by mělo mít zájem o zpřístupnění hřiště.
p. starosta: TJ Sokol má sportoviště v pronájmu. Za město jsem minule navrhl řešení, např.
najít správce, nebo by se o správcovství mohli postarat členové TJ Sokol Libáň. Jestli tomu
dobře rozumím, nejsou všichni členové TJ jednotného názoru. Technické služby města
nemají dostatečnou kapacitu, ovšem s drobným úklidem by mohli vypomoci.
p. Soukup: Doporučuji svolat jednání, pan starosta určí termín konání schůzky se
zastupiteli města, předsedou TJ Sokol Libáň …………………. a zástupci rodičů (manželé
……………….), kde bude problematika zpřístupnění hřiště společně řešena.

44.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení ze 44. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. května 2018
Z44/01/05/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a Ing. Michal Zahradníček.
Z44/02/05/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p.
Jindřicha Řezníčka.
Z44/03/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 44. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z44/04/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Libáň na rok
2018 o částku 197 128 Kč za účelem krytí nákladů na oplechování střechy a žlaby na
staré budově základní školy.
Z44/05/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
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Z44/06/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2017 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 62 484,03 Kč.
Zisk za rok 2017 ve výši 62 484,03 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
Z44/07/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, na rok 2018 v celkové výši
789 876,00 Kč za rok, v částce 65 823,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Z44/08/05/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IE-12-2005770/035 mezi Městem Libáň a společností ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností AZ Elektrostav, a.s.,
IČ 45149909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, s jednorázovou úhradou 1 210 Kč.

44.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 27.6.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 44. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 6/2018 a č. 7/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 31.5.2018
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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