ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. února 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni: 1 člen zastupitelstva: Bc. Lucie Kejzralová
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 19.2.2019 pod č.j. 11/2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 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. Ing. Hana Ježková a p. Jindřich
Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Ing. Hana Ježková 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: : p. Martin Kohout a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a pí. Bc. Gabrielu
Šoutovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE NA VALNOU HROMADU VOS, A.S.
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE DO PŘEDSTAVENSTVA VOS, A.S.
ŽÁDOST ZŠ BODLÁKA A PAMPELIŠKY
OSTATNÍ INFORMACE
DISKUSE
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZÁVĚR

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 5. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.1. Kontrola plnění usnesení ze 4. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Ing. Hana Ježková
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
5.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2019.
Rozpočtové opatření č. 2/2019 spočívající ve změně na straně příjmů ve výši 304 334,28 Kč,
na straně výdajů ve výši 2 804 334,28 Kč, kdy rozdíl je kryt financováním ve výši
2 500 00,00 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, výdajů, tak i financování.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0

výdaje:
8
0
0

financování:
8
0
0

5.3. Delegování zástupce na valnou hromadu VOS, a.s.
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Je nutné delegovat zástupce města a jeho náhradníka na 26. řádnou valnou hromadu
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., která se bude konat 10. června 2019, jakož i
na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady konané do 31.12.2019.
Navržen jako zástupce města je p. Jaromír Přibyl a jako náhradník pí. Bc. Kamila Sokolová.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, pana Jaromíra Přibyla (v případě jeho nepřítomnosti paní Bc. Kamilu Sokolovou)
jako zástupce města na 26. řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31.12.2019 a pověřuje ho účastí,
zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách. Řádná valná hromada se bude
konat 10. června 2019, termín případných mimořádných či náhradních valných hromad není
prozatím znám.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.4. Delegování zástupce do představenstva VOS, a.s.
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o návrh zástupce města Libáň do představenstva Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s. pro funkční období počínaje dnem 19.6.2019.
Navrhuji delegovat za město Libáň ………………………., který v představenstvu funguje již
mnoho let a po odborné stránce je naprosto kompetentní.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň navrhuje, ve smyslu § 84 odst. 2. písm. g) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ………………………., nar. …………………, ……………………………, jako zástupce
města Libáň do představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., IČ: 60109149,
pro funkční období počínaje dnem 19.6.2019.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.5. Žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky
- přednesl p. Jaromír Přibyl - starosta
Žádost Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši o úhradu části provozních výdajů
souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní škole
Bodláka a Pampelišky, o.p.s. v roce 2018 – jedná se o 9 dětí á 700 Kč/měsíc. Celková částka
za období 2018 je požadována ve výši 54 950 Kč.
Město Libáň zřizuje vlastní plně vybavenou základní školu. Proto děti trvale žijící v Libáni
mají možnost a právo navštěvovat tuto základní školu, jejíž kapacita to umožňuje. Pokud
rodiče pro své dítě zvolí jinou školu, je to jejich plné právo a volba. Neznamená to, že by
město v takovém případě mělo přispívat na její provozní výdaje.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí úhrady části provozních výdajů
souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní škole
Bodláka a Pampelišky, o.p.s. v roce 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
5.6. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Zpráva o stavu veřejného pořádku v roce 2018
Pan starosta přednesl zprávu o stavu veřejného pořádku v katastrálním území Libáň
zaslanou Krajským ředitelstvím Policie Královéhradeckého kraje, obvodním oddělením
Kopidlno.
- Parkování v Emlerově ulici
Pan starosta přednesl možnosti vytvoření parkovacích míst v Emlerově ulici, která by se
mohla vybudovat současně s rekonstrukcí chodníků, která započne již v měsíci březnu.
Na toto téma vznikla široká diskuse. Budou prověřeny možnosti technického řešení vzniku
parkovacích míst v dané lokalitě. Samozřejmě bude záležet na případných vyčíslených
nákladech. Pokud to bude možné, mohla by vzniknout nová parkovací místa.
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- Podané dotace
Seznam podaných dotací: odborná učebna ZŠ, hasičská zbrojnice v Libáni, sportoviště ZŠ,
místní komunikace na sídlišti.
- Náhon a rybník ve Psinicích
U náhonu proběhla standardní roční údržba a u rybníku bylo provedeno zpevnění břehů.
- Antolin – kamionová doprava
Zástupci firmy Antolin vznesli požadavek na změnu trasy kamionové dopravy přes město
Libáň, a to Tyršovou ulicí a přes objekt bývalých škrobáren. K tomuto požadavku jsem
v tuto chvíli napsal negativní stanovisko, neboť z technického hlediska podloží silnice v ul.
Tyršova není připraveno na takovou zátěž a navíc most přes Libáňský potok v této ulici
není v dobrém technickém stavu.

5.7. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Bylo by možné předložit roční vyhodnocení třídění komunálního odpadu?
p. starosta: Ano, předložím na příštím veřejném zasedání, jelikož ještě není uzavřený měsíc
únor.
p. Kohout: Chtěl bych informovat, že proběhla první schůzka pořadatelského výboru na sraz
libáňských rodáků ve složení ……………………, ………………………., ………………….,
………………………, ……………………., ………………………, ……………………… a
……………………. Sraz by se měl uskutečnit v roce 2020, na který připadají tato výročí:
680 let první písemné zmínky o Libáni, 100 let sportovního klubu a 180 let ochotnického
divadla. Datum srazu předběžně plánujeme ve dnech 4.9. – 6.9.2020. Byl také navržen
koncept programu, místa konání i případné vydání brožury či kalendáře. Ve druhé polovině
letošního roku budou probíhat přednášky o Libáňsku, které budou pokračovat až do termínu
srazu libáňských rodáků. Budou použity exponáty a filmové pásky, které v muzeu MěÚ
vytřídí pracovníci archivu a jičínského muzea s pořadatelským výborem srazu rodáků a
místními pamětníky. Chtěli bychom oslovit místní občany s prosbou o zapůjčení fotografií a
historických předmětů týkajících se Libáňska, dále pak zástupce libáňských spolků a obcí
Psinice, Kozodírky, Křešice a Zliv, zda se chtějí podílet na připravovaném srazu rodáků.
Pokud bychom chtěli čerpat dotaci z KHK, je nutné schválit program do září letošního roku.
p. starosta: Budeme samozřejmě po všech stránkách nápomocni. Na webových stránkách
města můžeme vytvořit odkaz na stránku s informacemi o připravovaném srazu i žádostí
o poskytnutí historických fotografií a jiných dokumentů.
5.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. února 2019
Z5/01/02/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Ing. Hana Ježková a p. Jindřich Řezníček.
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Z5/02/02/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a
pí. Bc. Gabrielu Šoutovou.
Z5/03/02/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 5. veřejného zasedání ZM.
Z5/04/02/19
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, výdajů, tak i financování.
Z5/05/02/19 Zastupitelstvo města Libáň deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, pana Jaromíra Přibyla (v případě jeho nepřítomnosti paní Bc. Kamilu Sokolovou)
jako zástupce města na 26. řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.,
jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a
obchodní společnosti, a.s. konané do 31.12.2019 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním
na těchto valných hromadách. Řádná valná hromada se bude konat 10. června 2019, termín
případných mimořádných či náhradních valných hromad není prozatím znám.
Z5/06/02/19 Zastupitelstvo města Libáň navrhuje, ve smyslu § 84 odst. 2. písm. g) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ……………………., nar. ……………………, …………………………,
jako zástupce města Libáň do představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.,
IČ: 60109149, pro funkční období počínaje dnem 19.6.2019.
Z5/07/02/19 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje poskytnutí úhrady části provozních výdajů
souvisejících se žáky trvale žijícími ve Městě Libáň a vzdělávajícími se v Základní škole Bodláka
a Pampelišky, o.p.s. v roce 2018.

5.9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:10 hodin.

-6-

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 5. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 4.3.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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