ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 21. listopadu 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

9 členů zastupitelstva města: Petr Havlík, Ing. Hana Ježková, Bc. Lucie
Kejzralová, Martin Kohout, Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Bc. Kamila
Sokolová, Bc. Gabriela Šoutová, Ing. Michal Zahradníček

Omluveni: 0 členů zastupitelstva
Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 7 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 13.11.2018 pod č.j. 96/2018.
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: pí. Bc. Kamila Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Petr
Havlík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová, pí. Bc.
Lucie Kejzralová a p. Petr Havlík.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: : p. Ing. Michal Zahradníček a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Ing. Michala Zahradníčka
a pí. Bc. Gabrielu Šoutovou.
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 Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZM
2. JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA
3. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBÁŇ
4. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
5. SCHVÁLENÍ PODPISOVÝCH VZORŮ PRO ČESKOU SPOŘITELNU
6. VYHRAZENÍ DALŠÍCH PRAVOMOCÍ V SAMOSTATNÉ
PŮSOBNOSTI ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
7. PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ STAROSTOU MĚSTA
8. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
9. SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
10. INVESTIČNÍ ÚVĚR OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.
11. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNÉ HROMADY DSO
MARIÁNSKÁ ZAHRADA
12. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
13. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELŮ INVESTIČNÍCH AKCÍ
14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ
15. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK – OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
16. OSTATNÍ INFORMACE
17. DISKUSE
18. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
19. ZÁVĚR
Paní Bc. Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Pan starosta navrhuje vložení bodu č. 16 s názvem „Souhlas s uzavřením Dohody o provedení
práce“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Souhlas s uzavřením Dohody
o provedení práce“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 16.
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Schválení programu s doplněným bodem

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZM
2. JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA
3. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIBÁŇ
4. SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
5. SCHVÁLENÍ PODPISOVÝCH VZORŮ PRO ČESKOU SPOŘITELNU
6. VYHRAZENÍ DALŠÍCH PRAVOMOCÍ V SAMOSTATNÉ
PŮSOBNOSTI ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
7. PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ STAROSTOU MĚSTA
8. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
9. SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
10. INVESTIČNÍ ÚVĚR OD ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.
11. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNÉ HROMADY DSO
MARIÁNSKÁ ZAHRADA
12. PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
13. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELŮ INVESTIČNÍCH AKCÍ
14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ
15. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK – OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
16. SOUHLAS S UZAVŘENÍM DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
17. OSTATNÍ INFORMACE
18. DISKUSE
19. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
20. ZÁVĚR
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 2. veřejného zasedání ZM.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.1. Kontrola plnění usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
2.2. Jednací řád zastupitelstva města
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení upraveného jednacího řádu zastupitelstva města.
Návrh nového znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Libáň obdrželi všichni zastupitelé
do svých e-mailových schránek a je přílohou tohoto zápisu.
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Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Libáň s účinností
od 21.11.2018, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.3. Organizační řád městského úřadu Libáň
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o úpravu Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh – svěřených kompetencí a
organizační struktury MěÚ Libáň.
Návrh nového znění Organizačního řádu MěÚ Libáň včetně příloh obdrželi všichni
zastupitelé do svých e-mailových schránek a je přílohou tohoto zápisu.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň včetně příloh
s účinností od 22.11.2018, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.4. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Neuvolněným členům zastupitelstva města může být za výkon funkce poskytnuta měsíční
odměna (§ 72 zákona o obcích) a její výši stanovuje zastupitelstvo města (§ 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích) v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Jedná se tedy o schválení návrhu na vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva podle velikostní kategorie obce, a to takto:
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

-4-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách:
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.5. Schválení podpisových vzorů pro Českou spořitelnu
- přednesla pí. Bc Kamila Sokolová - místostarosta
- navrženi jsou z řad zastupitelů: Jaromír Přibyl, Bc. Kamila Sokolová a ze zaměstnanců
města Libáň: Jana Kubínová.
- schvalované podpisové vzory budou platné i pro další bankovní instituce, které město
aktivně využívá (Československou obchodní banku, a.s. a Českou národní banku).
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zastupitele Jaromíra Přibyla, Bc. Kamilu Sokolovou a
zaměstnance města Janu Kubínovou s právem podpisovým pro Českou spořitelnu a.s.,
Československou obchodní banku, a.s. a Českou národní banku.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.6. Vyhrazení dalších pravomocí v samostatné působnosti zastupitelstvem města
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová - místostarosta
Dle § 84 odst. 4 zákona o obcích si může vyhradit ZM další pravomoci v samostatné
působnosti.
Navrženo je vyhrazení pravomoci spočívající v rozhodování o pronájmu nebytových prostor
a obecních pozemků.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň si vyhrazuje pravomoc spočívající v rozhodování uzavírání
nájemních smluv nebytových prostor a obecních pozemků (§ 102 odst. 2 písm. m).
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.7. Provádění rozpočtových opatření starostou města
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová - místostarosta
Jedná se o provádění rozpočtového opatření starostou města v rozsahu, který určí
zastupitelstvo města (§ 102 odst. 2 písm. a) s odkazem na § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích). Návrh je v rozsahu do 100 000 Kč na jedno rozpočtové opatření.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 16 odst. 3 a 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění starostovi města
provádět rozpočtová opatření do výše 100 000 Kč na jedno rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo města bude následně se všemi rozpočtovými opatřeními prováděnými
starostou města seznamováno na veřejných zasedáních.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.8. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámí zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15/2018, 16/2018 a
17/2018.
Starosta města dne 15.10.2018 schválil rozpočtové opatření č. 15/2018, změny mezi
paragrafy na straně výdajů ve výši 98 000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Starosta města dne 23.10.2018 schválil rozpočtové opatření č. 16/2018, změny na straně
příjmů a výdajů ve výši 99 000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 17/2018 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
2 502 000 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. 17/2018 dle předloženého
návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.

-6-

Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

2.9. Smlouva o kontokorentním úvěru
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová - místostarosta
Jedná se o smlouvu navazující na smlouvu současnou.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České
spořitelny, a.s. ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č. 1162354359/0800 až do výše
Kč 2 000 000,-- (slovy: dvamiliony korun českých) se splatností do 31. 12. 2019 (včetně).
Způsob zajištění úvěru:
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými
zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce).
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. …………,
sjednáním příslušné dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.10. Investiční úvěr od České spořitelny, a.s.
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 10 000 000 Kč
na investiční akce realizované v letech 2019-2020 – předfinancování dotace na realizaci
projektů. Úvěr bude zajištěn budoucími dotačními příjmy. Seznámila zastupitelstvo
s předpokládaným financováním plánované investiční akce. Jsou přislíbeny finance od VOS
a.s. Jičín ve výši cca 12 000 000 Kč, dále je předjednána dotace od Královéhradeckého
kraje, která by se mohla pohybovat ve výši až 8 000 000 Kč. Ještě očekáváme dotaci z
Ministerstva zemědělství. Úvěr by měl sloužit k předfinancování dotačních prostředků.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Havlík: Jsou nějaké dotace již garantovány smlouvou?
pí. Sokolová: V současné době se o nich jedná.
p. starosta: Usnesením představenstva VOS a.s. je schválen příspěvek ve výši
12 000 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České
spořitelny, a.s. až do výše 10 000 000,-- Kč (slovy: desetimilionů korun českých)
na předfinancování investičních akcí. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy
o úvěru budou zajištěny rozpočtovými příjmy.
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Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu Jaromíra Přibyla, nar. ……………, sjednáním
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.11. Delegování zástupce na valné hromady DSO Mariánská zahrada
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová - místostarosta
Je nutné delegovat zástupce města k účasti na valných hromadách Dobrovolného svazku
obcí Mariánská zahrada.
pí. Sokolová: Svazek obcí Mariánská zahrada sdružuje svoje členy na základě spolupráce
při uskutečňování rozvoje venkova. My jako členové využíváme možnosti zapůjčení
mobiliáře (stoly, lavice, stany,…) na různé pořádané akce.
p. starosta: Svazek obcí Mariánská zahrada má v současné době 30 členů a umožňuje jeho
členům žádat o dotace přes Místní akční skupinu Otevřené zahrady Jičínska. Město Libáň
bude žádat o dotaci na dva projekty.
Paní Kamila Sokolová navrhla pověřit zastupováním města p. Jaromíra Přibyla.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje svého zástupce pana Jaromíra Přibyla, aby jménem
obce jednal a mohl činit všechny úkony s tím spojené v zastupování na valných hromadách
DSO Mariánská zahrada, Bukvice 28, 506 01 Jičín, IČO: 71227075.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.12. Pronájem nebytových prostor
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o schválení pronájmu půdního prostoru o výměře 14 m2 v obytném domě č.p. 63
v Libáni. Zájemce je p. ………………., trv. bytem ……………………….. Záměr pronájmu
byl zveřejněn na úřední desce od 3.10.2018 pod č.j. 84/2018.
Žádost p. …………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Zahradníček: Přihlásil se o pronájem tohoto prostoru ještě další zájemce?
p. starosta: Nepřihlásil.
p. Zahradníček: Jak byla učena cena za pronájem zmíněného prostoru?
p. starosta: Na evidenci pronájmu obecních bytů má MěÚ program, který dle sazby určuje
konkrétní cenu dle plochy bytu a dalších prostor. Započitatelná plocha k určení ceny nájmu
u sklepů a půdních prostor je dána jednou polovinou jejich plochy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu půdního nebytového
prostoru o výměře 14 m2 v obytném domě č.p. 63 v Libáni …………………………, bytem
……………………………, od 1.12.2018 za částku 254 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o schválení pronájmu prostoru v obytném domě č.p. 96 v ul. T. G. Masaryka
v Libáni (prostor prádelny) o celkové výměře 105,2 m2. Zájemce je OCHJ Veronika s.r.o.,
Za Hřištěm 436, 507 13 Železnice, IČ 07544227. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední
desce od 3.10.2018 pod č.j. 86/2018.
Žádost OCHJ Veronika s.r.o. obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Když jsme se dozvěděli, že prádelna chce ukončit svůj provoz, věděli jsme, že
provozovnu chceme i do budoucna zachovat jako službu pro občany. Služby prádelny
využívají firmy z okolí, občané i nájemníci penzionu, kde je provozovna umístěna. Výše
nájemného zůstane beze změny.
p. Havlík: Co je zahrnuto v ceně nájemného?
p. starosta: Nájem je pouze za prostory, vybavení má prádelna vlastní včetně všech nákladů
za energie a vodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
v budově č.p. 96 v Libáni s OCHJ Veronika s.r.o., se sídlem Za Hřištěm 436, 507 13
Železnice, IČ 07544227, od 1.1.2019, spočívající v pronájmu prostor prádelny o celkové
výměře 105,2 m2 za částku 980 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.13. Schválení zhotovitelů investičních akcí
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
a) Jedná se o schválení zhotovitele akce „Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 10.10.2018, do 10:00 hodin. Jednání komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 10.10.2018 v 11:00 hodin. Zápis
z jednání hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla
„Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“.
Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
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1) Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543, nabídková
cena bez DPH: 58 030 115,31 Kč
2) EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766, nabídková cena
bez DPH: 54 202 288,-- Kč
3) Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ: 25275119, nabídková cena
bez DPH: 43 589 434,-- Kč
4) VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ 27085201, nabídková
cena bez DPH: 50 097 713,05 Kč
5) VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ 25183052, nabídková cena bez DPH:
68 800 000,-- Kč
6) GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ 15049035, nabídková cena
bez DPH: 50 007 191,30 Kč
7) „SPOLEČNOST PRO LIBÁŇ“ (společnost KVIS Pardubice a.s. a INSTA CZ s.r.o.),
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ 46506934 a INSTA CZ s.r.o.,
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25374311, nabídková cena bez DPH:
49 656 543,-- Kč
Nejnižší nabídku podala firma Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice.
Zadávací řízení nám administrovala firma Profesionálové. cz, jejichž služby jsme si
vzhledem k výši objemu této zakázky objednali.
Pan 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
firmu Stavoka Kosice, a.s., IČ: 25275119, DIČ: CZ25275119 jako zhotovitele stavební akce:
„Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“.
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 „Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“, a to s firmou Stavoka Kosice, a.s.,
IČ: 25275119, DIČ: CZ25275119, za nabídkovou cenu 43 589 434,-- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o schválení zhotovitele akce „Zdravotní středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba
venkovního výtahu“.
Nabídky mohli zájemci předkládat do 7.11.2018, do 10:00 hodin. Jednání komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 7.11.2018 v 10:05 hodin. Zápis z jednání
hodnotící komise byl předložen zastupitelům k rozhodnutí o zhotoviteli díla „Zdravotní
středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba venkovního výtahu“.
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Na základě výzvy byly podány nabídky těchto firem:
1) HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732, nabídková cena
bez DPH: 1 580 800,-- Kč
2) MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec, IČ: 61328952, nabídková cena
bez DPH: 1 572 000,-- Kč
3) RP výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, 517 71 České Meziříčí, IČ: 28935934, nabídková cena
bez DPH: 1 595 000,-- Kč – pro nesplnění zadávacích podmínek byla nabídka vyřazena
Nejnižší nabídku podala firma MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 460 07 Liberec.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Veřejná zakázka byla provedena dle platného metodického pokynu schváleného
zastupitelstvem města.
p. Havlík: Všechny nabídky jsou stejného rozsahu?
p. starosta: Zadávací podmínky pro všechny oslovené firmy jsou stejné.
p. Havlík: Jak je to s cenou za dopravu třeba při opravách, revizích, když je vybraná firma
z větší dálky?
p. starosta: Bohužel zákon o veřejných zakázkách toto neupravuje, jelikož by mohlo jít
o diskriminační přístup k uchazečům. Není možné specifikovat maximální vzdálenost.
p. Zahradníček: Vítězný uchazeč je obecně znám, jejich výtahy jsou využívány
ve středočeském kraji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to
firmu MSV Liberec, s.r.o, IČ: 61328952, DIČ: CZ61328952 jako zhotovitele stavební akce:
„Zdravotní středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba venkovního výtahu“.
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 „Zdravotní středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba venkovního výtahu“, a to s firmou
MSV Liberec, s.r.o., IČ: 61328952, DIČ: CZ61328952, za nabídkovou cenu 1 572 000,-- Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.14. Bezúplatný převod pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Jedná se o schválení záměru bezúplatného převodu pozemků mezi Královéhradeckým
krajem a Městem Libáň.
Jedná se o pozemky pod stavbou silnice č. II/280 směrem na Kopidlno:
- p.p.č. 1528/7 o výměře 5 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.p.č. 1528/11 o výměře 81 m2, ostatní plocha – silnice,
oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. a obec Libáň.
Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje obdrželi všichni zastupitelé do svých
e-mailových schránek.
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Podle informací z Královéhradeckého kraje je plánována rekonstrukce komunikace z Libáně
do Kopidlna.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků:
- p.p.č. 1528/7 o výměře 5 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.p.č. 1528/11 o výměře 81 m2, ostatní plocha – silnice,
oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. a obec Libáň, z vlastnictví Města Libáň do vlastnictví
Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
2.15. Žádost o příspěvek – Oblastní charita Jičín
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Oblastní charita Jičín podala žádost o příspěvek na rok 2019 ve výši 50 000 Kč na provozní
náklady související s prací s rodinami v agendě sociálně právní ochrany dětí.
Žádost Oblastní Charity Jičín obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. starosta: Rád bych upřesnil, jak v minulosti spolupráce s Oblastní charitou již probíhala.
Město poskytlo charitě finanční příspěvek i prostor, kde svou činnost vykonávala v rámci
sociálně aktivizační služby v letech 2017 - 2018. V červnu 2018 byla tato služba v Libáni
ukončena. Vzhledem k tomu, že byla služba postavena pouze na základě dobrovolnosti
klientů, neměla takový efekt, jaký jsme očekávali.
pí. Sokolová: Charitu podporujeme dlouhodobě.
pí. Šoutová: V žádosti není uvedeno, na co konkrétního budou finance použity.
p. Zahradníček: Chtěli bychom vědět, na co budou peníze použity.
p. starosta: Finance žádají na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí, kterou údajně
u několika klientů v Libáni provádějí. Bohužel Město Libáň by v současné době potřebovalo
zastupovat v této agendě v jednom konkrétním případě, ale není možné si s charitou přímo
uzavřít smlouvu. Musíme to řešit uzavřením veřejnoprávní smlouvy s pověřeným obecním
úřadem, nebo s úřadem s rozšířenou působností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč
Oblastní charitě Jičín z rozpočtu města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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2.16. 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. Jindřichem
Řezníčkem.
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. Jindřichem Řezníčkem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1 (p. Řezníček)
Usnesení bylo přijato.
2.17. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Audit
Minulý týden proběhlo přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.
- Rozpočet 2019
Rozpočet na rok 2019 je ve fázi přípravy, tak, abychom ho mohli na konci letošního roku
schválit.
- Článek MF Dnes
Paní redaktorka dle mého názoru napsala v článku neobjektivní informace, vytržené
z kontextu a některé se dokonce nezakládaly na pravdě. Byl jsem telefonicky osloven,
odpověděl jsem na dané otázky, bohužel ne vše bylo uvedeno správně.
S vedením firmy Antolin Libáň s.r.o. a firmy OSPRO MB, spol. s.r.o. probíhají
opakovaně jednání, obě firmy přislíbily součinnost při řešení tohoto neutěšeného stavu.
- Libáňská borovička
Byli jsme informováni našimi občany, že je Libáňská borovička poškozena. Po prověření
situace jsme obratem kontaktovali odbor životního prostředí MěÚ Jičín. Zástupci
uvedeného odboru provedli místní šetření a následně jsme byli informováni, že se
na špatném stavu borovičky podepsalo letošní počasí, nedostatek vody. Bude třeba
provést ořez ulomené větve a dostatečně ji zalévat. Zde podotýkám, že Město Libáň
ve spolupráci s SDH Libáň pravidelně zajíždělo borovičku zalévat cisternou.
- Kulturní akce na rok 2019
Dětský den
Byl bych rád, pokud byste měl někdo návrh s tématem Dětského dne na rok 2019.
Za všechny podněty budeme rádi.
Libáňská noc
Chtěl bych se zeptat, jak vidíte pořádání Libáňské hvězdné noci v roce 2019?
p. Kohout: Co udělat změnu a pořádat třeba food festival? Mohly by se tam propagovat
regionální potraviny, výrobky a celá akce by byla doprovázena hudbou.
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pí. Sokolová: Byla bych pro to, abychom tuto akci nepořádali a její rozpočet rozdělili a
zainvestovali spíše do již tradičních akcí, jako je Rozsvícení vánočního stromku a
Dětského dne, a tím obohatili jejich program.
p. starosta: Budeme čekat na vaše návrhy.

2.18. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Libáně: Přišel jsem ohledně článku v MF Dnes. Město Libáň vzniklou situaci
ve městě nijak neřeší, nespolupracuje s policií.
p. starosta: Na základě čeho uvádíte, že Město Libáň situaci neřeší a nespolupracuje s Policií
ČR? S Policií ČR spolupracujeme dlouhodobě, pokud se budeme bavit přímo o problematice
agenturních pracovníků v Libáni, byla tato spolupráce a požadavky města o to intenzivnější.
Občan Libáně: Potom Policie ČR nepracuje, jak by měla.
p. starosta: To, že rozporujete výkon a práci Policie ČR na území Města Libáň, nemohu
hodnotit a za kvalitu jejich činnosti neodpovídám – nejsem jejich velitel.
Dále se rozvinula debata na toto téma.
p. Kohout: Bylo by možné nějakým způsobem doporučit místním občanům, čím by měli
doma topit? V domácnostech se spaluje odpad, který do kamen nepatří a silně znečišťuje
místní ovzduší. Mohla by se pozvat třeba firma, která by změřila množství nečistot
v ovzduší.
p. starosta: Bohužel je to na lidech a nejsme schopni ovlivnit to, čím topí. Zjistím informace
na odboru životního prostředí v Jičíně, jak tuto problematiku řešit.
p. Havlík: Jak to vypadá s opravou propadlé silnice v Dukelské ulici?
p. starosta: Prověřím situaci.
p. Havlík: Všiml jsem si, že delší dobu nejdou hodiny na budově MěÚ.
p. starosta: Hodiny jsou mimo provoz z důvodu poruchy samočinného natahovacího
mechanismu. Oprava byla již zadána, čekáme na opravu mechanismu.
2.19. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 21. listopadu 2018
Z2/01/11/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Petr Havlík.
Z2/02/11/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Ing. Michala Zahradníčka a
pí. Bc. Gabrielu Šoutovou.
Z2/03/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje vložení bodu s názvem „Souhlas s uzavřením
Dohody o provedení práce“ do dnešního navrženého programu jako bod č. 16.
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Z2/04/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 2. veřejného zasedání ZM.
Z2/05/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Libáň
s účinností od 21.11.2018, který je přílohou zápisu.
Z2/06/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Organizační řád Městského úřadu Libáň
včetně příloh s účinností od 22.11.2018, který je přílohou zápisu.
Z2/07/11/18 Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
-předseda výboru: 3 068 Kč,
-člen výboru: 2 557 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2018. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Z2/08/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zastupitele Jaromíra Přibyla, Bc. Kamilu
Sokolovou a zaměstnance města Janu Kubínovou s právem podpisovým pro Českou spořitelnu
a.s., Československou obchodní banku, a.s. a Českou národní banku.
Z2/09/11/18 Zastupitelstvo města Libáň si vyhrazuje pravomoc spočívající v rozhodování
uzavírání nájemních smluv nebytových prostor a obecních pozemků (§ 102 odst. 2 písm. m).
Z2/10/11/18 Zastupitelstvo města Libáň svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 16 odst. 3 a 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění starostovi města
provádět rozpočtová opatření do výše 100 000 Kč na jedno rozpočtové opatření. Zastupitelstvo
města bude následně se všemi rozpočtovými opatřeními prováděnými starostou města
seznamováno na veřejných zasedáních.
Z2/11/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z2/12/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
od České spořitelny, a.s. ve formě debetního zůstatku na běžném účtu č. 1162354359/0800 až
do výše Kč 2 000 000,-- (slovy: dvamiliony korun českých) se splatností do 31. 12. 2019
(včetně).
Způsob zajištění úvěru:
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými
zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce).
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města pana Jaromíra Přibyla, nar. ……………,
sjednáním příslušné dokumentace.

- 15 -

Z2/13/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru
od České spořitelny, a.s. až do výše 10 000 000,-- Kč (slovy: desetimilionů korun českých)
na předfinancování investičních akcí. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru
budou zajištěny rozpočtovými příjmy.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu Jaromíra Přibyla, nar. ……………., sjednáním
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
Z2/14/11/18 Zastupitelstvo města Libáň pověřuje svého zástupce pana Jaromíra Přibyla, aby
jménem obce jednal a mohl činit všechny úkony s tím spojené v zastupování na valných
hromadách DSO Mariánská zahrada, Bukvice 28, 506 01 Jičín, IČO: 71227075.
Z2/15/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu půdního
nebytového prostoru o výměře 14 m2 v obytném domě č.p. 63 v Libáni …………………., bytem
………………………….., od 1.12.2018 za částku 254 Kč měsíčně.
Z2/16/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově č.p. 96 v Libáni s OCHJ Veronika s.r.o., se sídlem Za Hřištěm 436, 507 13
Železnice, IČ 07544227, od 1.1.2019, spočívající v pronájmu prostor prádelny o celkové výměře
105,2 m2 za částku 980 Kč měsíčně.
Z2/17/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu Stavoka Kosice, a.s., IČ: 25275119, DIČ: CZ25275119 jako zhotovitele stavební akce:
„Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“.
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 „Křešice – Psinice, kanalizace a ČOV“, a to s firmou Stavoka Kosice, a.s., IČ:
25275119, DIČ: CZ25275119, za nabídkovou cenu 43 589 434,-- Kč bez DPH.
Z2/18/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu MSV Liberec, s.r.o, IČ: 61328952, DIČ: CZ61328952 jako zhotovitele stavební akce:
„Zdravotní středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba venkovního výtahu“.
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 „Zdravotní středisko č.p. 17, Libáň – Přístavba venkovního výtahu“, a to s firmou MSV
Liberec, s.r.o., IČ: 61328952, DIČ: CZ61328952, za nabídkovou cenu 1 572 000,-- Kč bez DPH.
Z2/19/11/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků:
- p.p.č. 1528/7 o výměře 5 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.p.č. 1528/11 o výměře 81 m2, ostatní plocha – silnice,
oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. a obec Libáň, z vlastnictví Města Libáň do vlastnictví
Královéhradeckého kraje.
Z2/20/11/18 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
50 000 Kč Oblastní charitě Jičín z rozpočtu města Libáň.
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Z2/21/11/18 Zastupitelstvo města Libáň vyslovuje souhlas s uzavřením Dohody o provedení
práce s p. Jindřichem Řezníčkem.
2.20. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 2. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 15/2018, 16/2018 a 17/2018
5) Jednací řád Zastupitelstva města Libáň
6) Organizační řád Městského úřadu Libáň

Zápis byl vyhotoven dne: 23.11.2018

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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