ZÁPIS
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. března 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

7 členů zastupitelstva města: Petr Havlík, Bc. Lucie Kejzralová, Martin
Kohout, Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Bc. Kamila Sokolová, Bc. Gabriela
Šoutová

Omluveni: 2 členové zastupitelstva: Ing. Hana Ježková, Ing. Michal Zahradníček
Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 6 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 19.3.2019 pod č.j. 16/2019.
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: 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
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
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 6. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
6.1. Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Úkoly byly ve všech bodech splněny.
6.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2019.
Rozpočtové opatření č. 3/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
3 751 436,96 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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 rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0

výdaje:
7
0
0

6.3. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parc.č. 1657 o výměře cca 40 m2 a
části pozemku parc.č. 179/3 o výměře cca 60 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň
na základě žádosti …………………………….
Žádost ………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
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 prodeje části pozemku parcelního čísla 1657
o výměře cca 40 m2 a části pozemku parcelního čísla 179/3 o výměře cca 60 m2, oba
v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji obecního pozemku parc.č. 475 o výměře 168 m2
v k. ú. Psinice ve vlastnictví Města Libáň na základě žádosti ………………………….
Žádost obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Tento pozemek (parc č. st. 13/2) byl již v minulosti schválen k odkoupení na základě usnesení
č. Z43/06/04/18. V té době se jednalo o zastavěnou plochu a nádvoří, nyní je pozemek
překvalifikován na ostatní plochu.
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 prodeje pozemku parcelního čísla 475 o výměře
168 m2 v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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6.4. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Vyhodnocení třídění komunálního odpadu
Pan starosta přednesl výsledky třídění komunálního odpadu za období 2/2018 – 1/2019,
které jsou přílohou tohoto zápisu.
- Chodníky v Emlerově ulici
Stavební úpravy chodníků v Emlerově ulici budou zahájeny s posunem, a to 8. 4. 2019.
- Výtah – lékařský dům
V nejbližších dnech budou zahájeny stavební přípravy pro šachtu výtahové věže.
- Dotace města Libáň
Pro upřesnění pan starosta uvedl na pravou míru nepravdivé informace, které kolují
po městě Libáň, že městu nebudou poskytovány žádné dotace. Toto se nezakládá
na pravdě, máme zažádáno o několik dotací. Z toho u jedné nevíme, jaký můžeme
očekávat výsledek, jelikož z důvodu nedorozumění jsme neměli informace o přesně
stanoveném čase podání žádosti. Bohužel žádost byla podána s cca 20 minutovým
zpožděním a nyní bude záležet na poskytovateli dotace, jak celou věc posoudí.

6.5. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Chtěl bych poděkovat občanům Psinic za vřelé přijetí na setkání ve Psinicích i za
jejich kladný postoj k připravovanému srazu libáňských rodáků. Zároveň bych chtěl
nabídnout možnost nahlédnutí do kronik Psinic v jičínském archivu.
Občan Libáně: Chystá se také scelování pozemků v k.ú. Libáň?
p. starosta: Ano, pozemkové úpravy se týkají všech katastrálních území našeho města.
Konkrétní pozemky si řeší pozemkový úřad, který následně kontaktuje majitele s návrhem
možných úprav.
6.6. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. března 2019
Z6/01/03/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a Petr Havlík.
Z6/02/03/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a p. Jindřicha
Řezníčka.
Z6/03/03/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 6. veřejného zasedání ZM.
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Z6/04/03/19
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z6/05/03/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního čísla
1657 o výměře cca 40 m2 a části pozemku parcelního čísla 179/3 o výměře cca 60 m2, oba
v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Z6/06/03/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 475
o výměře 168 m2 v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň.

6.7. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 6. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 3/2019
5) Vyhodnocení třídění komunálního odpadu

Zápis byl vyhotoven dne: 29.3.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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