ZÁPIS
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. května 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 4 osoby
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 21.5.2019 pod č.j. 40/2019.
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, p. Petr Havlík se dostavil v 17:25 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 pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou 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. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2018
4. ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ LIBÁŇ NA ROK 2019
5. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU
6. ZAJIŠTĚNÍ POŘIZOVATELSKÉ ČINNOSTI
7. OSTATNÍ INFORMACE
8. DISKUSE
9. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
10. 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 8. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
8.1. Kontrola plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z7/01/04/19 - Z7/04/04/19
- bez úkolů
Usnesení č. 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 ……………………………
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a ……………………………, trvale bytem ……………………………….., s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s oddělením pozemku novým geometrickým plánem a náklady spojené
s převodem.
- splněno, ……………………………………… bylo zasláno sdělení s přijatým usnesením,
………………………………… s prodejní cenou souhlasí; v současné době je u ZPK Nová
Paka zadáno zpracování geometrického plánu a po jeho obdržení bude vypracována kupní
smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí
Usnesení č. 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.
- splněno, ……………………………………… bylo zasláno sdělení s přijatým usnesením,
………………………………… s prodejní cenou souhlasí; v současné době se připravuje
kupní smlouva, po jejím podpisu bude proveden vklad do katastru nemovitostí
Usnesení č. 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.
- splněno, smlouva o dílo byla podepsána, stavební akce byla zahájena
8.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019, 6/2019 a 7/2019.
Starosta města dne 29.4.2019 schválil rozpočtové opatření č. 5/2019, změny na straně příjmů
a výdajů ve výši 66 400,00 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Starosta města dne 7.5.2019 schválil rozpočtové opatření č. 6/2019, změny na straně příjmů a
výdajů ve výši 58 000,00 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
57 596,00 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. 7/2019 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0
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výdaje:
8
0
0

8.3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2018
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o schválení
účetní závěrky za rok 2018 a o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období 2018.
Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, vytvořila v hlavní činnosti hospodářský
výsledek ve výši –3 975,41 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 95 395,13 Kč, tzn. hospodářský
výsledek za rok 2018 je celkem 91 419,72 Kč.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libáň navrhuje převést hospodářský výsledek
do Rezervního fondu ve výši 91 419,72 Kč.
Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Pan Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2018 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období - zisk ve výši 91 419,72 Kč.
Zisk za rok 2018 ve výši 91 419,72 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
8.4. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Libáň na rok 2019
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o schválení
účetního odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 805 728,00 za rok, v částce 67 144,00
Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Odpisový plán obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, na rok 2019 v celkové výši 805 728,00 za rok,
v částce 67 144,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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8.5. Bezúplatný převod pozemku
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o bezúplatný převod pozemku mezi Státním pozemkovým úřadem a Městem Libáň
za účelem veřejné stavby.
Státní pozemkový úřad převede do vlastnictví Města Libáň pozemek parc.č. 868/40 o výměře
3111 m2 v k.ú. a obci Libáň, druh pozemku – orná půda.
Plán a popis pozemku obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bezúplatný převod pozemku mezi Státním pozemkovým
úřadem a Městem Libáň takto:
Státní pozemkový úřad (dárce) převede z LV 10002 do vlastnictví Města Libáň (obdarovaný)
za účelem veřejné stavby pozemek parc.č. 868/40 o výměře 3111 m², druh pozemku – orná
půda, v k.ú. a obci Libáň.
Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Do jednací místnosti se dostavil p. Petr Havlík.
8.6. Zajištění pořizovatelské činnosti
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Na základě aktuálního znění stavebního zákona je třeba schválit nové usnesení týkající se
schválení zajištění pořizovatelské činnosti s projektovým ateliérem REGIO, jako
zpracovatelem zakázky – Změny č. 4 – Libáň ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona v platném znění, schvaluje zajištění pořizovatelské činnosti s právnickou osobou
REGIO, projektový ateliér s.r.o., IČO: 26002337, DIČ: CZ 26002337, oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1) – pro pořízení „Změny č. 4 – Libáň Územního plánu
sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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8.7. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Lékařský dům – výtah
V současné době je namontována ocelová konstrukce výtahu a nyní již započnou práce
na montáži samotného výtahu. Práce probíhají dle časového harmonogramu.
- Chodníky v Emlerově ulici
Vlivem nepřízně počasí došlo k drobným časovým prolukám, proto ze strany zhotovitele
dojde k navýšení kapacity pracovní síly. Stále řešíme drobné problémy a komplikace, např.
se šíří vjezdů. Původní záměr parkování formou zálivů není možné vybudovat, ale
pracujeme na novém vyřešení veřejných míst pro stání vozidel.
- Hasičská zbrojnice Křešice
Klub Křešice a SDH Křešice projevili zájem zlepšit stav budovy hasičské zbrojnice
(bývalého obecního úřadu Křešice), a sice svépomocí za přispění města (poskytnutí
materiálu). Problémem je ovšem trhlina v rohu budovy, domluvili jsme se tedy na
prohlídce budovy statikem, který navrhne řešení, a poté bychom případně poskytli materiál
na další úpravy.
- Sekání trávy
V reakci na stížnost některých občanů ze Psinic, že sekáme travní plochy příliš nakrátko,
bych rád zdůraznil, že město seká obrovské množství ploch a není v jeho silách sekat
častěji a v různých výškách sečení.
- Chodník Psinice
Již jsem kontaktoval projektanta, aby zrevidoval projektovou dokumentaci (přílohy pro
stavební povolení) a znovu obnovíme stavební řízení pro výstavbu chodníku ve Psinicích.
- Sraz rodáků Libáně
Byli jsme přizváni na schůzku přípravného výboru, kde jsme vyslechli návrh programu a
byli dotázáni, zda tuto akci město podpoří. Proto bych zde rád zdůraznil, že o tuto akci má
město Libáň velký zájem a jsme velice rádi, že se našlo takové množství lidí ochotných
spolupracovat na přípravě tohoto srazu.
Pan Martin Kohout seznámil přítomné s předběžným pracovním návrhem programu srazu
a dalšími detaily připravované akce.
- Silnice Libáň – Mladá Boleslav
Podle posledních informací by mělo dojít k zahájení prací první etapy oprav komunikace
II./280 ve směru Rokytňany- Osenice od 1. srpna 2019. K posunutí termínu došlo z důvodu
budování obecního vodovodu v Rokytňanech.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Rozpočet ZŠ a MŠ Libáň
Byla provedena veřejnosprávní kontrola s veřejnými prostředky v naší příspěvkové
organizaci, kde bylo zjištěno nesprávné sestavení rozpočtu na rok 2018, v jejímž důsledku
vznikly k 31.12.2018 neuhrazené závazky. V nejbližších dnech bude dále jednáno
s vedením školy, paní účetní ZŠ a zastupiteli města o vzniklých důsledcích a případném
navýšení finančních prostředků v rozpočtu školy pro rok 2019.
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- Cisterna pro JSDH Libáň
Podali jsme žádost o účelovou investiční dotaci v rámci programu „Dotace pro JSDH“
z MV ČR na pořízení cisternové automobilové stříkačky na rok 2020 v maximální výši
2,5 mil. Kč. V případě akceptace naší žádosti můžeme žádat také Královéhradecký kraj až
do výše 1,5 mil. Kč. Cena nové cisternové stříkačky je 8 až 9 mil. Kč, proto je třeba tento
výdaj také případně zařadit do rozpočtu na rok 2020. Touto novou cisternovou stříkačkou
bychom rádi nahradili automobil zn. Tatra z roku 1974, který vyžaduje každoroční
finančně náročné opravy na udržení provozuschopnosti.
- Oprava Božích muk
Rádi bychom se do budoucna věnovali postupnému restaurování památek na území
Libáně. Byli jsme upozorněni na havarijní stav a hrozící pád Božích muk (sloup s kaplicí)
v Lindnerově ulici. Dílo je nutné nejprve zajistit, po částech rozebrat, aby nedošlo
k samovolnému pádu, poté je možné teprve přistoupit k restaurování díla. Při této
příležitosti budou také restaurována Boží muka se sochou Panny Marie v Lindnerově ulici,
kde stav památky lze celkově označit za špatný a práce mohou začít bez demontáže přímo
na místě.
- Dětský den
Chtěla bych pozvat všechny občany na Dětský den v Libáni, který se uskuteční v sobotu
8.6.2019 od 10 hodin. Bude probíhat ve spolupráci s místními spolky po celý den na
libáňském hřišti.

8.8. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Psinic: Kdy je termín dokončení chodníků v Emlerově ulici?
p. starosta: Předpokládané ukončení je konec srpna 2019.
p. Kohout: Chtěl bych upozornit na propadlý kanál u spodní bytovky Na Sídlišti.
p. starosta: Situaci prověříme a zjednáme nápravu.
pí. Šoutová: Chci se zeptat, jaký příspěvek byl poskytnut Lince bezpečí.
p. starosta: V loňské roce jsme Lince bezpečí nepřispívali a po zjištění názorů zastupitelů
jsem rozhodl letos přispět částkou 2 000,- Kč.
pí. ředitelka ZŠ: Nejdříve bych chtěla poděkovat vedení města za výbornou spolupráci. Dále
patří velké poděkování p. Martinu Kohoutovi za přípravu srazu rodáků. S paní zástupkyní
jsme se také zúčastnily schůzky přípravného výboru a budeme všichni i nadále nakloněni
další spolupráci při organizaci tohoto srazu.
p. Havlík: V Dukelské ulici je v komunikaci delší dobu propadlina.
p. starosta: Zhruba před týdnem došlo k revizi a následnému zasypání. Až bude probíhat
v Emlerově ulici asfaltování vyfrézovaných částí vozovky, zapravíme také toto místo
v Dukelské ulici.
8.9. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
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Souhrn přijatých usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. května 2019
Z8/01/05/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Jindřich Řezníček.
Z8/02/05/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou a pí. Bc.
Gabrielu Šoutovou.
Z8/03/05/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 8. veřejného zasedání ZM.
Z8/04/05/19
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z8/05/05/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2018 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 91 419,72 Kč.
Zisk za rok 2018 ve výši 91 419,72 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
Z8/06/05/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, na rok 2019 v celkové výši 805 728,00 za rok,
v částce 67 144,00 Kč za měsíc v položkách specifikovaných v žádosti.
Z8/07/05/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bezúplatný převod pozemku mezi Státním
pozemkovým úřadem a Městem Libáň takto:
Státní pozemkový úřad (dárce) převede z LV 10002 do vlastnictví Města Libáň (obdarovaný)
za účelem veřejné stavby pozemek parc.č. 868/40 o výměře 3111 m², druh pozemku – orná půda,
v k.ú. a obci Libáň.
Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.
Z8/08/05/19 Zastupitelstvo města Libáň na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona v platném znění, schvaluje zajištění pořizovatelské činnosti s právnickou
osobou REGIO, projektový ateliér s.r.o., IČO: 26002337, DIČ: CZ26002337, oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1) – pro pořízení „Změny č. 4 – Libáň Územního
plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady“.

8.10. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 8. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 5/2019, 6/2019 a 7/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 31.5.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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