ZÁPIS
ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. září 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 8 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 18.9.2018 pod č.j. 80/2018.
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, p. Ing. Michal Zahradníček se dostavil
v 17:20 hod.), 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, p. Mgr. Milan Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup, p. Mgr. Milan
Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Marek Haken a p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Martina Kohouta.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 46. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
3. ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
4. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE STAVBY
5. SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELE ZMĚNY ÚP
6. ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ STUDIE VÝSTAVBY RD NA TRŽIŠTI
7. ODKUP POZEMKU
8. SOUHLAS S UZAVŘENÍM DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
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. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 47. veřejného zasedání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.1. Kontrola plnění usnesení ze 46. veřejného zasedání ZM
– přednesl Mgr. Milan Valnoha
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
47.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. starosta Jaromír Přibyl
Pan starosta Jaromír Přibyl seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2018 a
14/2018.
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Starosta města dne 11.9.2018 schválil rozpočtové opatření č. 13/2018, změny mezi
paragrafy na straně výdajů ve výši 60 000,00 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 14/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
351 000,00 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. 14/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
6
0
0

Do jednací místnosti se dostavil p. Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

výdaje:
6
0
1 (p. Zahradníček)

47.3. Záměr pronájmu nebytových prostor
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu půdního prostoru o výměře 14 m2 v obytném
domě č.p. 63 v ul. Jičínská v Libáni na základě žádosti ……………………….. (přesunuto
ze 46. VZ).
Ověřili jsme, že tento půdní prostor není součástí jiné nájemní smlouvy. Pan ……….. tento
prostor již využívá a má napojenou el. energii na své odběrné místo, vše má platnou revizi.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Valnoha: Takže již dříve si napojil el. energii?
p. starosta: Ano, s naším souhlasem.
p. Řezníček: Také aby to nevadilo ostatním nájemníkům.
p. starosta: Na vyvěšený záměr můžou zareagovat ostatní nájemníci a zastáváme názor, že
když už někdo tento prostor využívá, tak ať platí řádně nájemné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu půdních nebytových prostor
o výměře 14 m2 v budově č.p. 63 v ul. Jičínská v Libáni.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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b) Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu prostoru v obytném domě č.p. 96 v ul. T. G.
Masaryka v Libáni (prostor prádelny) o celkové výměře 105,2 m2.
Současný nájemce bude ukončovat svoji činnost, výpověď je podána k 31.12.2018.
Od nového roku má zájem na převzetí provozovny Charita Jičín.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
p. Valnoha: Vykonávala by Charita Jičín tuto službu i nadále pro širokou veřejnost?
p. starosta: Ano, činnost prádelny by byla zachována ve stejné míře jako doposud.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 96
v ul. T. G. Masaryka v Libáni za účelem provozování prádelny.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu prostoru v obytném domě č.p. 15 na nám.
Svobody v Libáni (bývalá provozovna kadeřnictví) o výměře 40 m2.
Paní ……………………., která provozuje papírnictví a hračkářství, byla udělena výpověď
ze současných prostor. Dohodli jsme se, že by bylo možné prostory v domě č.p. 15
pronajmout na dobu určitou (zhruba 1 rok), než bude schválena žádost o dotaci
na rekonstrukci domu za účelem vybudování sociálního bydlení. Provedli bychom lehké
úpravy včetně výmalby a uzavřeli nájemní smlouvu. Jelikož zachování zejména papírnictví
pro potřeby žáků základní školy vnímáme jako veřejný zájem, došlo k oboustranné dohodě
tohoto dočasného řešení.
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 pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 15
na nám. Svobody v Libáni.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.4. Schválení zhotovitele stavby
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o schválení zhotovitele stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova
v Libáni“.
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Nabídky mohli zájemci předkládat do 10.9.2018, do 12:00 hod. Jednání komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 10.9.2018 ve 12:05 hod. Zápis
z jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla
„Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
a) SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové, IČO: 27532208,
nabídková cena bez DPH: 6 020 979,- Kč
b) REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník-Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737, nabídková cena bez DPH: 5 750 820,- Kč
c) TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČO: 61677272, nabídková cena
bez DPH: 5 890 922,01 Kč
Nejnižší nabídku podala firma REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník-Barchůvek 2, 504 01
Nový Bydžov.
Zápis z jednání hodnotící komise a návrh smlouvy o dílo obdrželi všichni zastupitelé do
svých e-mailových schránek.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to
firmu REKOM Nový Bydžov, a.s., IČO: 25264737, DIČ: CZ 25264737 jako zhotovitele
stavební akce: „Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl
součástí zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího
řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“, a to s firmou
REKOM Nový Bydžov, a.s., IČO: 25264737, DIČ: CZ 25264737, za nabídkovou cenu
5 750 820,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.5. Schválení zpracovatele změny ÚP
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení zpracovatele zakázky „Změna č. 4 Libáň Územního plánu sídelního
útvaru Libáň a Staré Hrady“.
Nabídkové listy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Na základě průzkumu trhu uskutečněného dle vnitřního metodického pokynu byly
doručeny nabídky těchto firem:
a) Ing.arch. Robert Chládek, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové , IČO: 16280733,
nabídková cena bez DPH: 247 000,- Kč
b) REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26002337,
nabídková cena bez DPH: 210 000,- Kč
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Nejnižší nabídku podala firma REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50, 500 02
Hradec Králové.
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 firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to
REGIO, projektový ateliér, s.r.o., IČO: 26002337, DIČ: CZ 26002337, jako zpracovatele
zakázky „Změna č. 4 Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady“.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.6. Zadání zpracování studie výstavby RD Na Tržišti
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o představení náhledu první a druhé studie rozparcelování pozemků v místní části
Na Tržišti v Libáni pro budoucí možnost výstavby rodinných domů. Předmětné pozemky
byly v minulosti výhodně nakoupeny od První zemědělské Záhornice, a.s. Vzhledem
k budoucím výměrám jednotlivých pozemků se jeví jako vhodnější studie druhá. V první
studii navíc došlo k chybě v hraniční čáře jednoho z pozemků. Realizace tohoto záměru je
možná pouze za předpokladu odkupu části pozemku parc.č. 868/47 v k.ú. Libáň
od soukromého vlastníka.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadání zpracování studie druhé etapy výstavby RD
v lokalitě „Na Tržišti“ v Libáni. Současně ukládá vedení města zadání přípravy projektové
dokumentace včetně inženýrských sítí a komunikací.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

47.7. Odkup pozemku
- přednesl p. Petr Soukup
Jedná se o odkup části pozemku parc. č. 868/47 v k.ú. Libáň v lokalitě Na Tržišti v Libáni
o výměře cca 542 m2 od soukromého vlastníka. Souvisí s bodem č. 6 – zcelení pozemku.
Vlastník pozemku je ochoten garantovat cenu 150,- Kč /m2 + DPH za předpokladu splnění
níže uvedených podmínek:
- Při projektování obslužných komunikací bude respektován požadavek přístupu
na zbývající část pozemku vlastníka.
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- V případě zájmu prodávajícího bude akceptováno Městem Libáň předkupní právo
na jednu z budoucích stavebních parcel.
Výše uvedené podmínky budou zapracovány do kupní smlouvy.
Pan Petr Soukup dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup části pozemku parc.č. 868/47 v k.ú. Libáň
v lokalitě Na Tržišti v Libáni o výměře cca 542 m2 za cenu 150,-Kč + DPH,
za předpokladu dodržení podmínek stanovených prodávajícím, a to přístupu na zbývající
část pozemku p.č. 868/47 ve vlastnictví prodávajícího a předkupní právo na jednu
z budoucích stavebních parcel za cenu stanovenou Městem Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.8. Souhlas s uzavřením Dohody o provedení práce
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení souhlasu s uzavřením Dohody o provedení práce s p. Davidem
Pošepným.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vyslovuje souhlas s uzavřením Dohody o provedení práce
s p. Davidem Pošepným.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
47.9. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Vzhledem k nárůstu nevole některých místních občanů, kterou je možné poslední dobou
zaregistrovat na některých sociálních sítích ohledně působení firmy OSPRO v Libáni,
dovolím si Vás informovat a shrnout známé skutečnosti. Firma OSPRO (personální
agentura) v rámci svého oprávnění zaměstnává osoby, které jsou k zaměstnání (právně)
způsobilé a dodávají tyto zaměstnance jako pracovní sílu dle požadavku místnímu závodu
Antolin. Zde se tedy jedná o dva právní subjekty, do jejichž strategie a zaměstnanecké
politiky nemůže město Libáň zasahovat, i přesto, že podnikají na území města Libáň.
Bohužel městu Libáň toto přináší jen potíže, a co město může ovlivňovat, jsou průvodní
jevy a doprovodné skutečnosti. Z těchto důvodů byla právě městem přijata (schválena)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených
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Bylo opakovaně jednáno se zástupci a vedením
obou firem a také Policií ČR, kde je městem dožadováno zvýšené kontroly dodržování
schválené vyhlášky a dalších přestupků v rámci území města Libáně. Mohu Vás ujistit, že
město Libáň nemá mnoho nástrojů, jak toto řešit, omezit, či zakázat, ale i tak je vyvíjeno
dostatečné úsilí, jak eliminovat negativní dopady s tím spojené, to je třeba si uvědomit a
případně zjistit informace. Dále je potřeba si uvědomit, že nemalý počet těchto
„agenturních“ pracovníků ubytovávají někteří místní spoluobčané ve svém soukromí či
jiných objektech. Město Libáň má také několik „agenturních“ pracovníků ubytovaných
na ubytovně, nicméně všichni jsou řádně hlášeni na cizinecké policii. Město také aktivně
předchází vzniku a případnému řešení vniklých problémů. Ubytovací činnost můžeme
kdykoli ukončit, nicméně tím celkovou situaci nevyřešíme. Na základě posledního jednání
s personálním ředitelem Antolinu a ke všem dalším skutečnostem navrhuji, aby bylo
uspořádáno setkání zástupců vedení firem Antolin a OSPRO, dále Policie ČR a vedení
města s občany Libáně, aby se mohli občané detailně seznámit s aktuálním stavem a
výhledovou strategií nejen obou zmíněných firem, ale i s možnostmi města ve spolupráci
s Policií ČR. Termín setkání bude včas a řádně avizován dopředu.
veřejných prostranstvích na území města.

- Rád bych poděkoval všem současným zastupitelům za působení a činnost v zastupitelstvu
města, samozřejmě také členům výborů za jejich aktivní činnost.
Dále bych rád poděkoval p. Soukupovi za 25 let práce v zastupitelstvu města, z toho 8 let
ve funkci starosty a 4 roky ve funkci místostarosty.
p. místostarosta Petr Soukup informoval:
- Z objektivní důvodů nebylo možno dovést do konce některé důležité stavby a opravy.
Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že se všechny tyto aktivity dostanou do seznamu priorit
pro příští volební období. Dle mého názoru jsou to akce, jejichž realizaci občané právem
očekávají.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem současným spolupracovníkům,
zaměstnancům a zastupitelům, jakož i všem mým spolupracovníkům a zastupitelům
v minulých volebních obdobích.

47.10. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Valnoha: Chtěl bych se také rozloučit, v nadcházejících volbách již nekandiduji,
v zastupitelstvu jsem pracoval 20 let. Děkuji občanům za přízeň, zastupitelům
za spolupráci a přeji hodně úspěchů novému zastupitelstvu.
Občan Psinic: Za Sbor dobrovolných hasičů Psinice děkuji všem zastupitelům
za spolupráci.
pí. ředitelka ZŠ: Děkuji zastupitelům za veškeré práce, které se uskutečnily jak v základní
škole, tak i v mateřské školce.
p. Kohout: Je škoda, že to, co přednesl pan starosta o situaci ve městě, si nebyli
poslechnout diskutující na Facebookových stránkách města. Takových rad a nápadů, jak
situaci s agenturními zaměstnanci řešit, a stížností na nečinnost vedení města s nastalou
situací! I přes pozvání se nikdo z nich nedostavil. Což mně osobně docela vadí.
Předseda SRPLŠ: Za spolek SRPLŠ děkuji zastupitelům za jejich přízeň a za podporu.
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Občanka Libáně: Bylo by možné zpřístupnit a navýšit počet kontejnerů na bioodpad
ve sběrném dvoře?
p. starosta: Pokusíme se vyřešit.
47.13. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise p. Petr Soukup
Souhrn přijatých usnesení ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. září 2018
Z47/01/09/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: p. Petr Soukup,
p. Mgr. Milan Valnoha a p. Jindřich Řezníček.
Z47/02/09/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Marka Hakena a p. Martina
Kohouta.
Z47/03/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 47. veřejného zasedání ZM dle
návrhu.
Z47/04/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z47/05/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu půdních nebytových prostor
o výměře 14 m2 v budově č.p. 63 v ul. Jičínská v Libáni.
Z47/06/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
v budově č.p. 96 v ul. T. G. Masaryka v Libáni za účelem provozování prádelny.
Z47/07/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
v budově č.p. 15 na nám. Svobody v Libáni.
Z47/08/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu REKOM Nový Bydžov, a.s., IČO: 25264737, DIČ: CZ 25264737 jako
zhotovitele stavební akce: „Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“, a to s firmou REKOM Nový
Bydžov, a.s., IČO: 25264737, DIČ: CZ 25264737, za nabídkovou cenu 5 750 820,- Kč bez DPH.
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Z47/09/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to REGIO, projektový ateliér, s.r.o., IČO: 26002337, DIČ: CZ 26002337, jako
zpracovatele zakázky „Změna č. 4 Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady“.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z47/10/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zadání zpracování studie druhé etapy
výstavby RD v lokalitě „Na Tržišti“ v Libáni. Současně ukládá vedení města zadání přípravy
projektové dokumentace včetně inženýrských sítí a komunikací.
Z47/11/09/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup části pozemku parc.č. 868/47 v k.ú.
Libáň v lokalitě Na Tržišti v Libáni o výměře cca 542 m2 za cenu 150,-Kč + DPH,
za předpokladu dodržení podmínek stanovených prodávajícím, a to přístupu na zbývající část
pozemku p.č. 868/47 ve vlastnictví prodávajícího a předkupní právo na jednu z budoucích
stavebních parcel za cenu stanovenou Městem Libáň.
Z47/12/09/18 Zastupitelstvo města Libáň vyslovuje souhlas s uzavřením Dohody o provedení
práce s p. Davidem Pošepným.

47.14. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 47. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 13/2018 a 14/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 1.10.2018

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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