ZÁPIS
ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. června 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni: 2 členové zastupitelstva: David Horák, David Pošepný, DiS.
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 19.6.2018 pod č.j. 54/2018.
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 p. Marek Haken.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, 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. Martin Kohout a p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a p. Jindřicha
Řezníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 44. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
5. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
6. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
7. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
8. RESTAURACE RADNICE
9. OSTATNÍ INFORMACE
10. DISKUSE
11. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
12. ZÁVĚR
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 9 s názvem „Smlouva o smlouvě budoucí“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Smlouva o smlouvě budoucí“
do dnešního navrženého programu jako bod č. 9.
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 44. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2017
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
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6. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
7. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
8. RESTAURACE RADNICE
9. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
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 45. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
45.1. Kontrola plnění usnesení ze 44. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
45.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2018.
Rozpočtové opatření č. 8/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2 162 050 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. 8/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0

výdaje:
7
0
0

45.3. Účetní závěrka města za rok 2017
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
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Jedná se o schválení účetní závěrky města Libáň za rok 2017. Některé dokumenty jsou
předkládány duplicitně se závěrečným účtem města, neboť souvisí spolu navzájem v obou
schvalovacích řízeních. Účetní závěrku k 31.12.2017 a správnost vedení účetnictví města
ověřily kontrolorky z KÚ KHK v rámci přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
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 města Libáň za rok 2017 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 8 443 572,62 Kč.
Celkový zisk za rok 2017 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
45.4. Závěrečný účet města za rok 2017
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Závěrečný účet města byl vypracován a je včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zveřejněn na úřední desce pod č.j. 50/2018 od 1.6.2018 a na elektronické
úřední desce je zveřejněn v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a výkazů příspěvkových organizací na adrese
http://www.mestoliban.cz/uredni-deska?id=752&action=detail
Závěrečný audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 9.5.2018.
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bez výhrad závěrečný účet města Libáň za rok 2017 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
45.5. Záměr prodeje pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parc.č. 210/4 v k. ú. Křešice u Psinic ve
vlastnictví Města Libáň o výměře 29 m2 na základě žádosti ………………..
Žádost …………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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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 záměr prodeje pozemku parcelního čísla 210/4 v k. ú.
Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň o výměře 29 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parc.č. 81/2 v k. ú. Zliv u Libáně ve
vlastnictví Města Libáň o výměře 94 m2 na základě žádosti ……………………
Žádost ............................... obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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 záměr prodeje pozemku parcelního čísla 81/2 v k. ú.
Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň o výměře 94 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parc.č. 14/1 v k. ú. Křešice
u Psinic ve vlastnictví Města Libáň o výměře cca 115 m2 z celkové výměry pozemku
12784 m2 na základě žádosti ………………………...
Žádost ……………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního čísla 14/1
o výměře cca 115 m2 v k.ú. Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň. Přesná výměra
prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým geometrickým plánem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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d) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji částí pozemků parc.č. 1569/1, 1569/14 a 1373/5
v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň v celkové výměře cca 46 m2 na základě žádosti
……………………………….
Žádost ………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Soukup: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmů a zdržuji se hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelních čísel 1569/1,
1569/14 a 1373/5 o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým geometrickým
plánem.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
1
(p. Petr Soukup)
Usnesení bylo přijato.
45.6. Záměr pronájmu pozemku
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu pozemku parc.č. 1611/4 o výměře 6270 m2 a
pozemku parc.č. 1611/14 o výměře 3124 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň
na základě žádosti …………………………….
Žádost ……………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan místostarosta Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. starosta: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmů, nicméně hlasovat budu, jelikož bych
v tomto případě rád hájil veřejný zájem.
p. místostarosta: Z hlediska bezpečnostního a odpovědnostního bych doporučoval schválit
tento záměr pronájmu. Je také nutné podotknout, že v rámci nájemního vztahu budou
následně vypořádány všechny spotřeby energií, tak jak tomu ostatně bylo i v minulosti.
p. Valnoha: Dříve tedy již taková smlouva byla uzavřena?
p. místostarosta: Ano, ale byla uzavřena s Technickými službami města Libáň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu pozemku parcelního čísla 1611/4
o výměře 6270 m2 a pozemku parcelního čísla 1611/14 o výměře 3124 m2, oba v k.ú. Libáň
ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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45.7. Změna územního plánu
- přednesl p. Petr Soukup – místostarosta
Jedná se o návrh změny územního plánu na základě žádostí přijatých do 26.6.2018.
Jedná se o tyto žádosti:
- ANTOLIN LIBAN, s.r.o. – požadavek na rozšíření ploch pro výrobu na pozemcích parc.č.
623/1, 623/20 a 623/23 v k.ú. Libáň;
- ………………………. – požadavek na vymezení obytné zóny na pozemku parc.č. 574/1,
parc.č.st. 454 a souvisejících v k.ú. Libáň;
- ………………………. – požadavek na vymezení plochy pro realizaci stavby rodinného
domu na pozemku parc.č. 136/32 a 136/31 v k.ú. Psinice;
- Smart Storage Services spol. s r.o., zastoupená p. Svatoplukem Čechem – požadavek na
možnost využití budovy bývalého cukrovaru v areálu společnosti Smart Storage Services
spol. s r.o. pro ubytování zaměstnanců tohoto výrobního areálu.
Pokud bychom změnu územního plánu pořídili, veškeré náklady s tím spojené by hradili
tito zájemci.
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 pana Jaromíra Přibyla, starostu města, jako
určeného zastupitele ve věci pořízení a projednání změny Územního plánu sídelního útvaru
Libáň a Staré Hrady.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje pana Jaromíra Přibyla přípravou procesu a
zahájením přípravných kroků pro pořízení změny ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady, v rámci
které budou prověřeny požadavky na změny využití území doručené na MěÚ Libáň do
26.6.2018:
ANTOLIN LIBAN, s.r.o. – požadavek na rozšíření ploch pro výrobu na pozemcích parc.č.
623/1, 623/20 a 623/23 v k.ú. Libáň;
……………………… – požadavek na vymezení obytné zóny na pozemku parc.č. 574/1,
parc.č.st. 454 a souvisejících v k.ú. Libáň;
……………………… – požadavek na vymezení plochy pro realizaci stavby rodinného domu
na pozemku parc.č. 136/32 a 136/31 v k.ú. Psinice;
Smart Storage Services spol. s r.o., zastoupená p. Svatoplukem Čechem – požadavek na
možnost využití budovy bývalého cukrovaru v areálu společnosti Smart Storage Services
spol. s r.o. pro ubytování zaměstnanců tohoto výrobního areálu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

45.8. Restaurace Radnice
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o aktuální řešení situace provozu Restaurace Radnice.
Se současným nájemcem jsme ukončili nájemní vztah dohodou ke dni 30.6.2018. Dne
2.7.2018 dojde k předání pronajímaných prostor a odhadem okolo 20.7.2018 by mohlo
dojít k obnovení provozu restaurace s tím, že provozovatelem bude Město Libáň.
Dále pan starosta poskytl rozsáhlé informace o již učiněných krocích (z důvodu časové
tísně) k zajištění personálního obsazení.
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Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň požaduje převedení provozu a správy Restaurace Radnice pod
Město Libáň. Restaurace Radnice je umístěna v budově č.p. 64 v Libáni a je ve vlastnictví
Města Libáň. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k provedení kroků potřebných
k naplnění tohoto požadavku.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
45.9. Smlouva o smlouvě budoucí
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací o bezúplatném převedení části
pozemku parc.č. 1614/32 do vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, a to za
účelem umožnění realizace stavby „II/280 Libáň – Dětenice – Osenice – Rokytňany – 2.
etapa“.
Návrh smlouvy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
o bezúplatném převedení části pozemku parc.č. 1614/32 o výměře cca 38 m2, mezi Městem
Libáň a Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, IČ: 70947996, a to za účelem umožnění realizace stavby „II/280 Libáň –
Dětenice – Osenice – Rokytňany – 2. etapa“.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
45.10. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Oblastní charita Jičín
Na základě usnesení zastupitelstva města o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní
charitě Jičín – centru Sasanka na úhradu nájemného z pronajatých prostor v budově MěÚ
požádala Oblastní charita Jičín o změnu účelu využití zbylých finančních prostředků, a to
na provozní náklady projektu Podpora práce s dětmi a rodinami v agendě SPOD.
Od 1.7.2018 nebude centrum Sasanka již využívat prostory v budově MěÚ jako své
kontaktní místo a bude pracovat s klienty přímo v rodinách.
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Při osobním jednání byla schválena změna účelu využití zbytku příspěvku na provozní
náklady projektu Podpora práce s dětmi a rodinami v agendě SPOD, která není jen na
dobrovolnosti klientů, a tím je naplněna původní podstata příspěvku.

45.11. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Nebyl vznesen žádný dotaz ani příspěvek do diskuse.

45.12. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. června 2018
Z45/01/06/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
Mgr. Milan Valnoha a p. Marek Haken.
Z45/02/06/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a
p. Jindřicha Řezníčka.
Z45/03/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Smlouva o smlouvě
budoucí“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 9.
Z45/04/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 45. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z45/05/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z45/06/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2017
s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 8 443 572,62 Kč.
Celkový zisk za rok 2017 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Z45/07/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bez výhrad závěrečný účet města Libáň za
rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2017.
Z45/08/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla
210/4 v k. ú. Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň o výměře 29 m2.
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Z45/09/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla
81/2 v k. ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň o výměře 94 m2.
Z45/10/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního
čísla 14/1 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Křešice u Psinic ve vlastnictví Města Libáň. Přesná
výměra prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým geometrickým plánem.
Z45/11/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelních
čísel 1569/1, 1569/14 a 1373/5 o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města
Libáň. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena jeho oddělením a novým
geometrickým plánem.
Z45/12/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu pozemku parcelního čísla
1611/4 o výměře 6270 m2 a pozemku parcelního čísla 1611/14 o výměře 3124 m2, oba v k.ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Z45/13/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pana Jaromíra Přibyla, starostu města, jako
určeného zastupitele ve věci pořízení a projednání změny Územního plánu sídelního útvaru
Libáň a Staré Hrady.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje pana Jaromíra Přibyla přípravou procesu a zahájením
přípravných kroků pro pořízení změny ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady, v rámci které budou
prověřeny požadavky na změny využití území doručené na MěÚ Libáň do 26.6.2018:
- ANTOLIN LIBAN, s.r.o. – požadavek na rozšíření ploch pro výrobu na pozemcích parc.č.
623/1, 623/20 a 623/23 v k.ú. Libáň;
- ……………………… – požadavek na vymezení obytné zóny na pozemku parc.č. 574/1,
parc.č.st. 454 a souvisejících v k.ú. Libáň;
- ……………………… – požadavek na vymezení plochy pro realizaci stavby rodinného domu
na pozemku parc.č. 136/32 a 136/31 v k.ú. Psinice;
- Smart Storage Services spol. s r.o., zastoupená p. Svatoplukem Čechem – požadavek na
možnost využití budovy bývalého cukrovaru v areálu společnosti Smart Storage Services
spol. s r.o. pro ubytování zaměstnanců tohoto výrobního areálu.
Z45/14/06/18 Zastupitelstvo města Libáň požaduje převedení provozu a správy Restaurace
Radnice pod Město Libáň. Restaurace Radnice je umístěna v budově č.p. 64 v Libáni a je
ve vlastnictví Města Libáň. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k provedení kroků
potřebných k naplnění tohoto požadavku.
Z45/15/06/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací o bezúplatném převedení části pozemku parc.č. 1614/32 o výměře cca 38 m2, mezi
Městem Libáň a Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, IČ: 70947996, a to za účelem umožnění realizace stavby „II/280 Libáň –
Dětenice – Osenice – Rokytňany – 2. etapa“.
45.13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta informoval o konání dalšího jednání ZM dne 29.8.2018 od 17 hodin.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:10 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 45. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 8/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 29.6.2018
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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