ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 26. června 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 2 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 18.6.2019 pod č.j. 46/2019.
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.
9.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2018
SCHVÁLENÍ SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU
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 9. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.1. Kontrola plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z8/01/05/19 - Z8/06/05/19
- bez úkolů
Usnesení č. 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.
-2-

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
- v současné době probíhá zpracování dalších podkladů
Usnesení č. 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“.
- splněno, zpracovatelská činnost probíhá
9.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2019 a 9/2019.
Starosta města dne 1.6.2019 schválil rozpočtové opatření č. 8/2019, změny mezi paragrafy na
straně výdajů ve výši 64 000,00 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 9/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
462 100,00 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. 9/2019 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

9.3. Účetní závěrka města za rok 2018
- přednesl p. Ing. Zahradníček Michal – předseda finančního výboru
Jedná se o schválení účetní závěrky města Libáň za rok 2018. Některé dokumenty jsou
předkládány duplicitně se závěrečným účtem města, neboť souvisí spolu navzájem v obou
schvalovacích řízeních. Účetní závěrku k 31.12.2018 a správnost vedení účetnictví města
ověřily kontrolorky z KÚ KHK v rámci přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
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 města Libáň za rok 2018 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 7 910 354,85 Kč.
Celkový zisk za rok 2018 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.4. Závěrečný účet města za rok 2018
- přednesl Ing. Michal Zahradníček – předseda finančního výboru
Závěrečný účet města byl vypracován a je včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zveřejněn na úřední desce pod č.j. 42/2019 od 5.6.2019 a na elektronické úřední
desce je zveřejněn v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a
výkazů
příspěvkové
organizace
na
adrese
https://www.mestoliban.cz/urednideska?id=863&action=detail
Závěrečný audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech
15.4.2019 – 17.4.2019. Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných
svazků obcí, byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
Pan Michal Zahradníček dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2018 s výhradou a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2018 s méně závažnými chybami a
nedostatky. Zastupitelstvo města Libáň přijímá opatření k nápravě spočívající ve správném
zaúčtování transferu na Zlivský rybník přes účet 388 Dohadné účty aktivní. Chybějící
zaúčtování dotace ve výši 1 160 000,00 Kč bylo proúčtováno dne 30.4.2019 na účtech
388/403 a 388/672. Dále byl dohledán a srovnán účet 403 Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku s prvotní evidencí z roku 2010 v programu Majetek (chyba
napravena).
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a
o zřízení věcného práva mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem
Libáň. Týká se pozemku parc.č. 255/3 v k.ú. Libáň.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převede do vlastnictví Města Libáň
pozemek parc.č. 255/3 o výměře 854 m2 v k.ú. a obci Libáň, druh pozemku – ostatní plocha.
Bezúplatný převod tohoto pozemku byl schválen usnesením č. Z33/10/06/17, které bylo
přijato Zastupitelstvem města Libáň dne 28.6.2017.
Návrh smlouvy č. UZSVM/HJC/2152/2019-HJCM 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku a o zřízení věcného práva mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Městem Libáň takto:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) převede do vlastnictví Města
Libáň (nabyvatel) pozemek parc.č. 255/3, druh pozemku – ostatní plocha, zapsaný na LV
60000, pro katastrální území a obec Libáň, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecky kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
9.6. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Dopravní omezení
Od 1.7.2019 by měly započít práce na 1. etapě rekonstrukce komunikace Rokytňany –
Osenice. Již se řeší také podklady pro 2. etapu Osenice – Libáň, která by měla začít
v příštím roce. Podle informace Správy silnic Královéhradeckého kraje bylo zjištěno
při prozkoumání stavu komunikace, že propustné mostky z Libáně směrem na Kozodírky
jsou v havarijním stavu natolik, že bude muset být omezena doprava vozidel nad 8 tun.
Jedinou výjimkou budou linkové autobusy a vozy záchranné složky. Objízdná trasa je
navržena přes ulici Českých bratří a Míru, a dále směrem na Dětenice. Město Libáň se
k této objízdné trase vyjádří a stanoví konkrétní podmínky.
p. Havlík: Jak dlouho bude trvat uvedené omezení?
p. starosta: V tuto chvíli termín neznáme, budeme vyžadovat sdělení termínu.
- Lékařský dům – výtah
V pátek 28.6.2019 dojde k předání hotového díla. Poté budou ještě probíhat vedlejší
dokončovací práce a po kolaudaci bude výtah zprovozněn pro veřejnost.
- Informace k obdrženému anonymu
Rád bych dementoval obsah příchozího anonymu, jehož pisatel z nedostatku informací
uvádí nepravdu a má tendenci vyhrožovat předáním informací médiím. V pondělí
17.6.2019 byl vyhlášen zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu. Následně nám byl
zaslán anonym, že dne 23.6.2019 neznámý pisatel viděl místní hasiče napouštět bazén
v Emlerově ulici. Tímto zdůrazňuji, že hasiči nečerpají vodu z vodovodního řadu, tzn.
z hydrantu, ale ze studně z koupaliště. Bazény jezdí plnit v rámci kondičních jízd, které
jsou povinni plnit. Nejedná se v tomto případě rozhodně o porušování uvedeného zákazu.
- Sportoviště
Předávám informaci o tom, že jsme získali dotaci na víceúčelové sportoviště. Očekáváme,
že v září bychom mohli obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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9.7. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
pí. ředitelka ZŠ: Nejdříve bych chtěla poděkovat za schválený příspěvek pro základní školu a
dále děkuji za potěšující zprávu ohledně sportoviště. Přeji všem krásné léto, spokojenou
dovolenou a těším se na další spolupráci.
9.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 26. června 2019
Z9/01/06/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
Z9/02/06/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Petra Havlíka a p. Ing.
Michala Zahradníčka.
Z9/03/06/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 9. veřejného zasedání ZM.
Z9/04/06/19
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z9/05/06/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2018
s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 7 910 354,85 Kč.
Celkový zisk za rok 2018 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Z9/06/06/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2018
s výhradou a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2018 s méně závažnými
chybami a nedostatky. Zastupitelstvo města Libáň přijímá opatření k nápravě spočívající
ve správném zaúčtování transferu na Zlivský rybník přes účet 388 Dohadné účty aktivní.
Chybějící zaúčtování dotace ve výši 1 160 000,00 Kč bylo proúčtováno dne 30.4.2019 na účtech
388/403 a 388/672. Dále byl dohledán a srovnán účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku s prvotní evidencí z roku 2010 v programu Majetek (chyba napravena).
Z9/07/06/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva mezi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Městem Libáň takto:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) převede do vlastnictví Města Libáň
(nabyvatel) pozemek parc.č. 255/3, druh pozemku – ostatní plocha, zapsaný na LV 60000,
pro katastrální území a obec Libáň, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecky kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín.
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9.9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:35 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 9. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 9/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 28.6.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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