ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 24. dubna 2019 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 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 16.4.2019 pod č.j. 28/2019.
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. Martin
Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: : p. Petr Havlík a p. Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Petra Havlíka a p. Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „LIBÁŇ – CHODNÍK JIRÁSKOVA
– EMLEROVA“
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 7. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.1. Kontrola plnění usnesení z 6. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z6/01/03/19 - Z6/04/03/19
- bez úkolů
Usnesení č. 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.
- splněno, záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce městského úřadu i elektronické úřední
desce dne 29.3.2019 pod č.j. 21/201
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Usnesení č. 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.
- splněno, záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce městského úřadu i elektronické úřední
desce dne 29.3.2019 pod č.j. 22/201
7.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2019.
Rozpočtové opatření č. 4/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
15 907,00 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
9
0
0

výdaje:
9
0
0

7.3. Prodej obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
a) Jedná se o prodej 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. Zájemci jsou
………………………………………, trvale bytem …………………………………… Záměr
prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 29.3.2019 pod č.j. 21/2019.
Nyní je třeba stanovit cenu za m2. Navrhuji cenu v místě a čase obvyklou 150,- Kč/ m2.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej 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 za cenu 150,- Kč/m2 + 21 % DPH
……………………………………………, trvale bytem ……………………………………, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s oddělením pozemku novým geometrickým plánem a náklady
spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

-3-

b) Jedná se o prodej pozemku parc.č. 475 o výměře 168 m2 v k. ú. Psinice ve vlastnictví
Města Libáň. Zájemci jsou ………………………………………………….., trvale bytem
…………………………………………. Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce
od 29.3.2019 pod č.j. 22/2019.
Nyní je třeba stanovit cenu za m2. Poněvadž došlo ke změně charakteru pozemku, navrhuji
cenu obvyklou 150,- Kč/ m2.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej pozemku parcelního čísla 475 o výměře 168 m2
v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň za cenu 150,- Kč/m2 + 21 % DPH
…………………………………………………, trvale bytem ……………………………………, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
7.4. Schválení zhotovitele akce: „Libáň – chodník Jiráskova – Emlerova“
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o výběr zhotovitele části chodníku v ul. Jiráskova – Emlerova.
Dne 1.4.2019 byly na základě schváleného Vnitřního metodického pokynu města Libáň
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu osloveny dvě firmy k podání cenové nabídky
na tuto akci se lhůtou k podání nabídek do 15.4.2019 včetně; nabídky podaly tyto firmy:
a) REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737
za cenu 860 450,- Kč + DPH
b) Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119 za cenu 934 126,- Kč +
DPH
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2,
504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737.
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
REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737, jako
zhotovitele stavební akce: „Libáň – chodník Jiráskova – Emlerova“ za nabídkovou cenu
860 450,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

-4-

7.5. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Chodníky v Emlerově ulici
Stavební práce v Emlerově ulici již byly zahájeny, uskutečnil se kontrolní den za účasti
zástupců města, zhotovitele akce a projektanta. Původně zamýšlené rozšíření možnosti
parkovacího stání nebude možné uskutečnit z technických důvodů, zejména kolize
s inženýrskými sítěmi. Na základě doporučení projektanta bychom se měli držet schválené
projektové dokumentace, se kterou bylo požádáno o dotaci. Zároveň by bylo vhodné řešit
novou liniovou výsadbou zeleně, která zlepší nejen estetický vzhled celé Emlerovy ulice,
ale bude mít i pozitivní vliv na životní prostředí.
- Třídění komunálního odpadu (sklo)
Vyzkoušeli jsme ve zkušebním provozu, po domluvě s psinickými hasiči, umístění menší
nádoby na sklo u hasičské zbrojnice v Psinicích, která byla k dispozici občanům
každou sobotu od 9 do 18 hodin. Následný vývoz nádoby zajistili technické služby. Tento
způsob možnosti třídění skla se vcelku osvědčil, rádi bychom ho praktikovali i v ostatních
přilehlých obcích Libáně.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Autobusový spoj Nová Paka – Jičín – Dobrovice – Praha
Obdrželi jsme žádost Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území
Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019. Jedná se o částku
20 781 Kč na období 9.12.2018 – 31.8.2019. Jelikož chceme i nadále udržet fungování
spojení s hlavním městem, s žádostí o dotaci jsme předběžně počítali a tuto částku jsme již
zakomponovali a schválili v rozpočtu na rok 2019. Rozhodli jsme se tedy tuto dotaci
Královéhradeckému kraji poskytnout.

7.6. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Psinic: Bylo by možné opět začít řešit situaci s chodníkem v Psinicích? Jeden
z účastníků řízení nedal souhlas ke stavebnímu povolení, a tím blokuje stavbu ve veřejném
zájmu.
p. starosta: Ano, máte pravdu, původní stavební řízení bylo z uvedených důvodů zastaveno.
Řízení určitě opět zahájíme, dají se však očekávat komplikace, nicméně využijeme všech
právních prostředků.
Občan Psinic: Je voda na hřbitově v Psinicích určena pouze k zalévání hrobů? Cizí občané si
odvážejí vodu v kanystrech.
p. starosta: Voda je určena primárně pro zalévání zeleně na hřbitově, nikoliv k osobní potřebě.
Můžeme tedy umístit informativní ceduli.
7.7. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
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Souhrn přijatých usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 24. dubna 2019
Z7/01/04/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
Z7/02/04/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Petra Havlíka a p. Ing.
Michala Zahradníčka.
Z7/03/04/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 7. veřejného zasedání ZM.
Z7/04/04/19
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z7/05/04/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej 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 za cenu 150,- Kč/m2 + 21 % DPH
…………………………………………., trvale bytem …………………………………, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s oddělením pozemku novým geometrickým plánem a náklady
spojené s převodem.
Z7/06/04/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej pozemku parcelního čísla 475 o výměře
168 m2 v katastrálním území Psinice ve vlastnictví Města Libáň za cenu 150,- Kč/m2 + 21 % DPH
……………………………………………, trvale bytem ……………………………………, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z7/07/04/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a
to firmu REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník- Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737, jako zhotovitele stavební akce: „Libáň – chodník Jiráskova – Emlerova“ za nabídkovou
cenu 860 450,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.

7.8. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:50 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 7. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 4/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 26.4.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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