ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 28. srpna 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni: 2 členové zastupitelstva: Bc. Lucie Kejzralová, Martin Kohout
Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 14 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 20.8.2019 pod č.j. 60/2019.
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. Ing. Hana Ježková a p. Petr
Havlík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Ing. Hana Ježková 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: : pí. Bc. Gabriela Šoutová a p. Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Bc. Gabrielu Šoutovou a p. Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ZŠ A MŠ LIBÁŇ
ODKUP POZEMKU
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH BYTŮ
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ
HŘIŠTĚ V LIBÁNI“
8. UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
9. SCHVÁLENÍ DODAVATELE ENERGIÍ
10. OSTATNÍ INFORMACE
11. DISKUSE
12. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
13. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 10. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.1. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Ing. Hana Ježková
Usnesení č. Z9/01/06/19 - Z9/06/06/19
- bez úkolů
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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.
- splněno, smlouva byla oboustranně podepsaná, ke dni 1.8.2019 byla provedena změna
vlastníka v katastru nemovitostí
10.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2019 a 11/2019.
Starosta města dne 28.6.2019 schválil rozpočtové opatření č. 10/2019, změny na straně příjmů
i výdajů ve výši 6 000 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 11/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
4 280 200,00 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. 11/2019 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

10.3. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Libáň
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o převod finančních prostředků ve výši 187 098,39 Kč z rezervního fondu do fondu
investic na základě žádosti ředitelky školy. Prostředky budou použity na financování investic,
které proběhly během letních prázdnin.
Žádost ředitelky školy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Havlík: O jaké investice se jedná?
pí. Sokolová: O letních prázdninách proběhla celková rekonstrukce cvičné kuchyňky (nové
odpady, elektroinstalace, rozvody vody, stěrkování a pokládka podlahové krytiny, nové
kuchyňské linky včetně spotřebičů, výmalba) a dále proběhla oprava další části topného
okruhu základní školy.
p. Havlík: Co je to rezervní fond?
pí. Sokolová: Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku. Tato částka je
tvořena kladným hospodářským výsledkem minulých let.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje převod prostředků Základní školy a Mateřské školy
Libáň ve výši 187 098,39 Kč z rezervního fondu do fondu investic, pro potřebu základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

10.4. Odkup pozemku
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o odkup pozemku parc. č. 868/43 v lokalitě Na Tržišti v Libáni o výměře 2 611 m2
od ………………………. Důvodem odkoupení je zcelení pozemků za účelem plánovaného
rozparcelování pro budoucí možnost výstavby rodinných domů. Pro odkup navrhuji částku
150 Kč za 1 m2 + DPH, jako tomu bylo u pozemku ve stejné lokalitě.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup pozemku parc.č. 868/43 v k.ú. Libáň v lokalitě
Na Tržišti v Libáni o výměře 2 611 m2 za cenu 150,-Kč/1 m2 + DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.5. Záměr prodeje pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parc.č. 250/10 v k.ú. Libáň ve vlastnictví
města Libáň o výměře 59 m2 na základě žádosti ………………………….
Žádost …………………. obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Jelikož u žadatele došlo ke změnám, navrhuji neschválení tohoto záměru.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/10
v k. ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň o výměře 59 m2.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parc.č. 219/1 v k.ú. Libáň
ve vlastnictví města Libáň na základě žádosti ………………………...
Žádost ……………………. obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Vzhledem k aktuální situaci …………………… navrhuji pozemek neprodávat, ale v případě
potřeby umožnit žadateli pronájem potřebné plochy pro umístění jejich obytné buňky.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního čísla 219/1
v k. ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.6. Záměr prodeje obecních bytů
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji 10 obecních bytů v č.p. 63 v Jičínské ulici v Libáni
na pozemku parc.č. st. 825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň. Záměr počítá s možností
využití předkupního práva pro stávající nájemníky.
Navazujeme na původní záměr prodeje obecních bytů v č.p. 63, který se projednával již
v roce 2017, kdy záměr prodeje byl tehdejším zastupitelstvem města schválen, ovšem omezen
zástavní smlouvou ze dne 24.2.2000 mezi Okresním úřadem Jičín a Městem Libáň.
Předmětem smlouvy byla účelová dotace ve výši 3 520 000,- Kč, která byla určena
na výstavbu 11 bytových jednotek v č.p. 63 v Libáni. Město Libáň se ve smlouvě zavázalo, že
po dobu 20 let od kolaudace budou bytové jednotky v majetku města Libáň, proto je nebylo
možné dříve odprodat. Současní nájemníci budou mít předkupní právo na odkup, stejně tak,
jako měli v původních nájemních smlouvách za cenu obvyklou. Po projednání s právním
zástupcem nám bylo doporučeno schválit nový záměr prodeje, a to nejen z důvodu nového
složení zastupitelstva, ale i aktualizace znaleckého posudku odhadní ceny.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
pí. Šoutová: Jaká je odhadní cena znaleckého posudku?
p. starosta: Výsledná cena za 1 m2 je 21 110,- Kč.
p. Havlík: Jak znalec při vypracování posudku postupoval? Procházel jednotlivé byty?
p. starosta: Dle mých informací jednotlivé byty neprocházel, ve znaleckém posudku oceňoval
1 m2 podlahové plochy podle indexů daných zákony a vyhláškami o oceňování majetku.
Nejsem právník ani znalec v oboru odhadů nemovitostí, proto jsme si tuto službu objednali.
K tomuto bodu se dále rozvinula široká diskuse všech přítomných.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje 10 bytů v č.p. 63 na pozemku parc.č.st.
825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň, včetně možnosti využití předkupního práva
stávajících nájemníků ke dni prodeje.
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Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.7. Schválení zhotovitele akce „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení zhotovitele stavební akce „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“.
Dne 7.8.2019 byly vyzvány čtyři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 20.8.2019 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) TUBEKO SPORT spol. s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČO: 49825020 za cenu
4 439 757,00 Kč bez DPH
b) J.I.H. - sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO: 24289779 za cenu
4 367 262,67 Kč bez DPH
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma J.I.H. - sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7,
100 00 Praha 10, IČO: 24289779.
Zprávu z posouzení a hodnocení nabídek a návrh smlouvy o dílo obdrželi všichni zastupitelé
do svých e-mailových schránek.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Zahradníček: Jaký je předpokládaný termín realizace díla?
p. starosta: Do smlouvy o dílo jsme uvedli požadovaný termín zhotovení do 31.7.2020.
Zahájení výstavby předpokládáme od března 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmu
J.I.H. - sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO: 24289779, jako
zhotovitele stavební akce: „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“ za nabídkovou cenu
4 367 262,67 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“, a to s firmou J.I.H. - sportovní stavby s.r.o,
IČO: 24289779, za nabídkovou cenu 4 367 262,67 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Libáň a
Městem Kopidlno o výkonu veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků
vymezené § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a
dále vymezené zvláštními právními předpisy svěřené orgánům města Libáň.
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 podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Libáň a Městem Kopidlno o výkonu veškeré přenesené působnosti k projednávání
přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, a dále vymezené zvláštními právními předpisy svěřené orgánům města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.9. Schválení dodavatele energií
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení nového dodavatele energií na příští období.
Aktuální nabídku cen různých dodavatelů obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Průběžně jsem prověřoval aktuální ceny energií na trhu. K dnešnímu bodu byl proveden
průzkum trhu, jehož výsledek máte zpracovaný v tabulce. Vzhledem k blížícímu se konci
platnosti stávající smlouvy je třeba nejpozději do konce září schválit budoucího dodavatele
energií.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
p. Havlík: Já bych ještě vyčkal, zda ceny neklesnou.
p. Zahradníček: Já osobně bych nečekal, ceny některých dodavatelů jsou nyní příznivé.
p. starosta: Souhlasím, navrhuji dle předložené nabídky schválit nového dodavatele elektrické
energie i plynu, a to firmu MND a.s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nového dodavatele elektrické energie a plynu pro město
Libáň a ZŠ a MŠ Libáň, a to firmu MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,
IČO: 28483006, DIČ: CZ699003312, od 1.1.2020 dle cenové nabídky ze dne 28.8.2019.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
1
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
10.10. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Návrh smlouvy s firmou Aveflor, a.s.
Předmětem smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností k zásahu jednotkou požární
ochrany zřizovanou městem Libáň v objektech firmy Aveflor, a.s. v případě, že se prokáže
výjezd jako planý.

-7-

- Smlouva o výpůjčce pozemku
Byla nám předána k podpisu smlouva na akci „Výstavba chodníku podél III/2807 v místní
části Psinice u Libáně“. Jedná se o bezúplatné dočasné užívání části pozemku za účelem
výše uvedené plánované stavby.
- Lékařský dům – výtah
Dne 14.8.2019 proběhla kolaudace výtahu a nyní je výtah již plně v provozu.
- Chodník Emlerova ulice
V pátek 30.8.2019 by mělo dojít k předání díla a dojde k zaměření skutečného provedení
stavby. Dále bude požádáno o kolaudaci.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Zeleň v Emlerově ulici
Tento týden budeme podávat výzvu na veřejnou zakázku „Výsadba zeleně – Emlerova
ulice Libáň“. Na příštím veřejném zasedání by mělo dojít ke schválení zhotovitele a během
října k vlastní realizaci zakázky.
- Autobusový spoj Nová Paka – Jičín – Dobrovice – Praha
Od 1.9.2019 měla být tato dálková linka systémově nahrazena pravidelnými linkami, které
by měly také naší obci poskytnout větší frekvenci spojů do Prahy. Bohužel ze strany
Středočeského kraje byla tato optimalizace a integrace dočasně odložena, a proto od září
2019 nedojde k žádným změnám na této dálkové lince. Obdrželi jsme tedy žádost
Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce k úhradě ztráty související
s provozováním veřejné linkové autobusové dopravy nad rámec dopravní obslužnosti
objednávané Královéhradeckým krajem pro období 1.9.2019 – 14.12.2019. Jelikož chceme
i nadále udržet fungování spojení s hlavním městem, rozhodli jsme se tuto dotaci ve výši
9 766,00 Kč Královéhradeckému kraji poskytnout.

10.11. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Psinic: Jaká je v současné době situace s kanalizací v Psinicích a Křešicích?
p. starosta: V současné době řešíme povolení nakládání s povrchovými vodami pro historický
„jez“, který zabezpečuje nátok vody do náhonu Psinice – Křešice. Výše uvedené povolení je
potřeba jako podklad ke stavebnímu povolení kanalizace, které by mohlo být vydáno
do konce roku 2019. Bez stavebního povolení není možné žádat dotace na Ministerstvo
zemědělství. Pokud vše půjde bez dalších komplikací, mohlo by se s výstavbou začít v první
polovině roku 2020.
Občanka Psinic: Ráda bych upozornila na mylnou informaci, zveřejněnou v Libáňských
novinách. O sochu Panny Marie v Lindnerově ulici se nestará ………………………, jak bylo
uvedeno, nýbrž ……………………… ze Psinic.
pí. místostarostka: Děkujeme za informaci, v příštím čísle Libáňských novin vše uvedeme
na pravou míru.
Občan Libáně: Budou součástí nového víceúčelového sportoviště také venkovní posilovací
stroje?
p. starosta: Ne, jedná se čistě o multifunkční sportoviště pro základní školu.
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10.12. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 28. srpna 2019
Z10/01/08/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Ing. Hana Ježková a p. Petr Havlík.
Z10/02/08/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Bc. Gabrielu Šoutovou a
p. Ing. Michala Zahradníčka.
Z10/03/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 10. veřejného zasedání ZM.
Z10/04/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z10/05/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje převod prostředků Základní školy a Mateřské
školy Libáň ve výši 187 098,39 Kč z rezervního fondu do fondu investic, pro potřebu základní
školy.
Z10/06/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup pozemku parc.č. 868/43 v k.ú. Libáň
v lokalitě Na Tržišti v Libáni o výměře 2 611 m2 za cenu 150,-Kč/1 m2 + DPH.
Z10/07/08/19 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla
250/10 v k. ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň o výměře 59 m2.
Z10/08/08/19 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje části pozemku parcelního
čísla 219/1 v k. ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň.
Z10/09/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje 10 bytů v č.p. 63 na pozemku
parc.č.st. 825/1 v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň, včetně možnosti využití předkupního
práva stávajících nájemníků ke dni prodeje.
Z10/10/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu J.I.H. - sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO: 24289779,
jako zhotovitele stavební akce: „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“ za nabídkovou cenu
4 367 262,67 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí
zadávací dokumentace, s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné
zakázky „Víceúčelové školní Hřiště v Libáni“, a to s firmou J.I.H. - sportovní stavby s.r.o, IČO:
24289779, za nabídkovou cenu 4 367 262,67 Kč bez DPH.
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Z10/11/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Libáň a Městem Kopidlno o výkonu veškeré přenesené působnosti
k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, a dále vymezené zvláštními právními předpisy svěřené orgánům
města Libáň.
Z10/12/08/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje nového dodavatele elektrické energie a plynu
pro město Libáň a ZŠ a MŠ Libáň, a to firmu MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,
IČO: 28483006, DIČ: CZ699003312, od 1.1.2020 dle cenové nabídky ze dne 28.8.2019.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.

10.13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 10. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 10/2019 a 11/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 2.9.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:

- 10 -

