ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 28. prosince 2018 od 10.00 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 3 osoby
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno v 10.00 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 18.12.2018 pod č.j. 108/2018.
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, p. Petr Havlík se dostavil v 10:10 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: pí. Bc. Kamila Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a
p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová, pí. Bc.
Lucie Kejzralová a p. Jindřich Řezníček.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: : pí. Ing. Hana Ježková a p. Martin Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou a p. Martina
Kohouta.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2018
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2020 – 2021
SOUHRN PRIORIT PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022
SCHVÁLENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM
ZŘÍZENÍ OGRANIZAČNÍ SLOŽKY A SCHVÁLENÍ ZŘIZOVACÍ
LISTINY
8. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
9. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O PRÁVU PROVÉST STAVBU
10. ZÁMĚR UDĚLIT SOUHLAS S POSTOUPENÍM SMLOUVY
11. OSTATNÍ INFORMACE
12. DISKUSE
13. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
14. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paní Bc. Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Do jednací místnosti se dostavil p. Petr Havlík.
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3.1. Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
3.2. Rozpočtová opatření roku 2018
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Ing. Zahradníček seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 18/2018.
Rozpočtové opatření č. 18/2018 spočívající ve změně na straně příjmů ve výši 2 248 609 Kč,
na straně výdajů ve výši 1 587 948 Kč, kdy přebytek je přesunut do financování ve výši
660 661 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. 18/2018 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty města schválit
závěrečné opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

3.3. Rozpočet města na rok 2019
- přednesl p. Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
- projednávání rozpočtu města na rok 2019 na příjmové i výdajové straně
Navržený rozpočet je přílohou tohoto programu.
Navržený rozpočet byl upraven na straně výdajů v paragrafu 3639 o částku 2 875 000 Kč.
Všechny položky rozpočtu zůstávají stejné, jedná se pouze o formální chybu v sumarizaci.
Navýšená částka 2 875 000 Kč na straně výdajů bude kryta navýšeným financováním na
straně příjmů.
Ing. Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele) rozpočet
města na rok 2019 jako schodkový – příjmy ve výši 46 839 601 Kč a výdaje ve výši
54 414 601 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve výši 9 375 000
Kč a na straně výdajů ve výši 1 800 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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3.4. Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Navržený rozpočtový výhled na rok 2020 – 2021 je přílohou tohoto programu.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 – příloha
zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
3.5. Souhrn priorit pro volební období 2018 – 2022
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým souhrnem priorit na roky 2018 – 2022, který byl
připraven z návrhů jednotlivých zastupitelů.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje priority volebního období 2018 – 2022 tak, jak byly
navrženy.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
3.6. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Dne 1.1.2019 nabyde účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení 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, a to takto:
-předseda výboru: 3 283 Kč,
-člen výboru: 2 736 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 641 Kč.
Odměna bude poskytována od 1.1.2019. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
-předseda výboru: 3 283 Kč,
-člen výboru: 2 736 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 641 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. 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.
3.7. Zřízení organizační složky a schválení zřizovací listiny
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
a) Jedná se o zřízení organizační složky Města Libáň – Restaurace Radnice, po ukončení
zkušebního provozu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň zřizuje organizační složku města Libáň „Restaurace Radnice“
k 1.1.2019.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Je třeba schválit zřizovací listinu této organizační složky.
Návrh zřizovací listiny je přílohou tohoto programu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Zřizovací listinu organizační složky „Restaurace
Radnice“ – příloha zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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3.8. Schválení podání žádosti o dotaci
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na „Víceúčelový sportovní areál
Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na „Víceúčelový
sportovní areál Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora sportovní infrastruktury ZŠ.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
3.9. Schválení smlouvy o právu provést stavbu
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti na pozemku parc.č. 391/1 v k.ú. Psinice za účelem provozování stavby
„Kanalizační přípojky Psinice, okres Jičín“ a na pozemku parc.č. 212/4 v k.ú. Křešice za
účelem provozování stavby „Kanalizační přípojky Křešice, okres Jičín“.
Pan 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 právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti na pozemku parc.č. 391/1 v k.ú. Psinice za účelem provozování
stavby „Kanalizační přípojky Psinice, okres Jičín“ a na pozemku parc.č. 212/4 v k.ú. Křešice
za účelem provozování stavby „Kanalizační přípojky Křešice, okres Jičín“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
3.10. Záměr udělit souhlas s postoupením smlouvy
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení záměru udělit souhlas s postoupením práv a povinností nájemce prostor
Davida Holmana – COMTEX, IČ: 67455921 na COMTEX s.r.o., IČ: 04359038. Jedná se
o prostory na adrese Libáň, nám. Svobody 17 (plocha střechy zdravotního střediska).
Žádost p. ………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr udělit souhlas s postoupením práv a povinností
nájemce prostor na adrese Libáň, nám. Svobody 17 (plocha střechy zdravotního střediska), a
to z nájemce Davida Holmana – COMTEX, T. G. Masaryka 179, IČ: 67455921 na nájemce
COMTEX s.r.o., T. G. Masaryka 179, IČ: 04359038.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
3.11. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Veřejná zasedání zastupitelstva města v roce 2019
Návrhy termínů veřejných zasedání zastupitelstva města v roce 2019 budou zaslány
zastupitelům do jejich e-mailových schránek.
- Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Od ledna 2019 začne pravidelně docházet na MěÚ pověřenec pro ochranu osobních údajů
z důvodu kontroly dodržování agendy GDPR.

3.12. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Psinic: Kdy budou probíhat stavební práce kanalizace v Psinicích a Křešicích?
p. starosta: Pokud bude vydáno stavební povolení v roce 2019, budou přípravné práce
zahájeny ve 2. polovině roku 2019 v Křešicích, v Psinicích v r. 2020.
pí. Sokolová: To vše za předpokladu, že nám bude poskytnuta dotace.
Občan Psinic: V minulosti jsem žádal o vybudování vodovodní přípojky ke 3 nemovitostem
v Psinicích, je s tím počítáno?
p. starosta: Ano, počítáme s realizací souběžně s budováním kanalizace.
3.13. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 28. prosince 2018
Z3/01/12/18 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Kamila Sokolová,
Bc. Lucie Kejzralová a p. Jindřich Řezníček.
Z3/02/12/18 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou a
p. Martina Kohouta.
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Z3/03/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Z3/04/12/18
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a současně schvaluje pravomoc starosty
města schválit závěrečné opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Z3/05/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2019 jako schodkový – příjmy ve výši 46 839 601 Kč a výdaje ve výši
54 414 601 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním na straně příjmů ve výši 9 375 000 Kč
a na straně výdajů ve výši 1 800 000 Kč.
Z3/06/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 –
příloha zápisu.
Z3/07/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje priority volebního období 2018 – 2022 tak, jak
byly navrženy.
Z3/08/12/18 Zastupitelstvo města Libáň stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
-předseda výboru: 3 283 Kč,
-člen výboru: 2 736 Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 641 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Z3/09/12/18 Zastupitelstvo města Libáň zřizuje organizační složku města Libáň „Restaurace
Radnice“ k 1.1.2019.
Z3/10/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Zřizovací listinu organizační složky
„Restaurace Radnice“ – příloha zápisu.
Z3/11/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
„Víceúčelový sportovní areál Libáň“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora sportovní
infrastruktury ZŠ.
Z3/12/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na pozemku parc.č. 391/1 v k.ú. Psinice za účelem
provozování stavby „Kanalizační přípojky Psinice, okres Jičín“ a na pozemku parc.č. 212/4 v k.ú.
Křešice za účelem provozování stavby „Kanalizační přípojky Křešice, okres Jičín“.
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Z3/13/12/18 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr udělit souhlas s postoupením práv a
povinností nájemce prostor na adrese Libáň, nám. Svobody 17 (plocha střechy zdravotního
střediska), a to z nájemce Davida Holmana – COMTEX, T. G. Masaryka 179, IČ: 67455921 na
nájemce COMTEX s.r.o., T. G. Masaryka 179, IČ: 04359038.
3.14. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 11:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 3. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 18/2018
5) Návrh rozpočtu města na rok 2019
6) Schválený rozpočet na rok 2019 včetně závazných ukazatelů
7) Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021
8) Schválený střednědobý výhled na rok 2020 – 2021
9) Schválené priority volebního období 2018 – 2022
10) Schválená Zřizovací listina organizační složky „Restaurace Radnice“

Zápis byl vyhotoven dne: 2.1.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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