ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 23. října 2019 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni: 1 člen zastupitelstva: Ing. Hana Ježková
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 15.10.2019 pod č.j. 74/2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 8 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
8
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
8
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 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
SCHVÁLENÍ NAVÝŠENÍ POSKYTNUTÉ DOTACE
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU PRO NADAČNÍ FOND
ODKUP 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 12. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.1. Kontrola plnění usnesení z 11. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z11/01/09/19 – Z11/04/09/19
- bez úkolů
Z11/05/09/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu Ing. Petra Albrechtová – ALBzahrady, IČO: 74893866, jako zhotovitele
stavební akce „Výsadba zeleně – Emlerova ulice Libáň“.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, s uchazečem
s nejnižší nabídkovou cenou zadávacího řízení veřejné zakázky „Výsadba zeleně – Emlerova
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ulice Libáň“, a to s firmou Ing. Petra Albrechtová – ALBzahrady, IČO: 74893866,
za nabídkovou cenu 454 207 Kč včetně DPH.
- splněno, smlouva o dílo byla oboustranně podepsaná
12.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Paní Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2019.
Rozpočtové opatření č. 13/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
1 012 535 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. 13/2019 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0

výdaje:
8
0
0

12.3. Schválení navýšení poskytnuté dotace
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města Libáň
Tělovýchovné jednotě Sokol Libáň, z.s. o 10 000 Kč z důvodu vybudování nových střídaček.
Celková výše příspěvku bude po navýšení tedy činit 163 000 Kč.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu
města Libáň Tělovýchovné jednotě Sokol Libáň, z.s. o 10 000 Kč. Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
mezi Městem Libáň a Tělovýchovnou jednotou Sokol Libáň, z.s.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
12.4. Poskytnutí finančního daru pro nadační fond
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení finančního daru pro Nadační fond oblastní nemocnice Jičín, jehož
účelem je peněžní a věcná podpora poskytovatele zdravotních služeb Oblastní nemocnice
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Jičín pro pacienty nemocnic Jičín a Nový Bydžov. Navrhovaná přiměřená výše příspěvku je
od 1 000 do 5 000 Kč ročně dle možností jednotlivých obcí.
Žádost nadačního fondu obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
pí. Šoutová: Peníze by byly použity pro personál, např. ve formě odměn?
p. starosta: O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu.
Nadační příspěvky by měly být poskytnuty jak na nákup vybavení nebo zdravotní techniky,
tak i např. na stipendia a náborové příspěvky pro stabilizaci zdravotního personálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru pro Nadační fond oblastní
nemocnice Jičín ve výši 1 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
1
(p. Havlík)
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.

12.5. Odkup pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o odkup části pozemku parc. č. 883/13 o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č.
st. 461 o výměře cca 13 m2 , oba v ul. Emlerova v Libáni od ……………………. Důvodem
odkoupení je majetkoprávní vypořádání pro podání závěrečného vyhodnocení akce „Stavební
úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni“, na kterou jsme čerpali dotaci. Přesná výměra
pozemků bude určena novým geometrickým plánem. …………… souhlasí s navrženou cenou
150 Kč za 1 m2 bez DPH.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
pí. Sokolová: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmu a zdržuji se hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup části pozemku parc.č. 883/13 v k.ú. Libáň
o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc.č. st. 461 v k.ú. Libáň o výměře cca 13 m2 za cenu
150 Kč/1 m2 + DPH s tím, že kupující uhradí náklady spojené s oddělením pozemku novým
geometrickým plánem a náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1 (pí. Sokolová)
Usnesení bylo přijato.
12.6. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
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- Přeložka kanalizace na zahradě školy
Na základě získání dotace na sportoviště na zahradě školy je třeba provést přeložku
kanalizace, která vede přes místo budoucí stavby. Dle metodického pokynu jsme poptali tři
firmy, z nichž nejlevnější nabídku podala firma Stavoka Kosice, a.s. Přeložka bude
provedena v listopadu letošního roku.
- Hasičská zbrojnice v Křešicích
Na základě statického posouzení budovy a navrženého řešení byla zahájena oprava utržené
zdi hasičské zbrojnice v Křešicích, která byla v havarijním stavu. Nyní čekáme na výrobu
okna a dveří, kdy po jejich osazení budou provedeny finální práce.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Oprava kostela
Navázali jsme spolupráci s děkanem …………………………. týkající se záchrany našeho
libáňského kostela. Dne 31.10.2019 se uskuteční společná prohlídka v kostele sv. Ducha
v Libáni s odborníky z Národního památkového ústavu v Josefově a z Oddělení památkové
péče MěÚ Jičín. Schůzka má za úkol odhalit největší stavební problémy a nedostatky.
Na základě získaných informací z této prohlídky bude dále jednáno o možných postupech
prací při údržbě a opravě kostela.
- Příprava rozpočtu na rok 2020
Zanedlouho se budeme zabývat přípravou rozpočtu na rok 2020, proto bych požádala
všechny spolky, aby co nejdříve dodaly žádosti o poskytnutí dotace.

12.7. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
Občan Psinic: V Psinicích na chodníku je už měsíc odstaven vrak auta bez registrační značky.
p. starosta: Pokud zjistíme majitele, odešleme mu výzvu k odstranění vraku.
Občan Psinic: Na hřbitově v Psinicích byl rozebrán hrob, obrubníky jsou naházeny
na hromadě a tato situace setrvává již po celý rok.
pí. Sokolová: Městský úřad Libáň vyzve majitele k nápravě.
Občan Psinic: Nebylo by možné mezi hřbitovem v Psinicích a ……………… vysadit lípy?
Podle historických map tam kdysi bývala lipová alej. Jednalo by se asi o 10 stromů.
p. starosta: Pokud se jedná o pozemek města, tak by se dal využít jako vhodná lokalita
pro náhradní výsadbu v případě kácení stromů na pozemcích města.
p. Kohout: Bylo by možné na stránky města nebo do Libáňských novin napsat upozornění,
čím mají občané topit? Někteří neukáznění spoluobčané nevědí, co do kamen nepatří.
p. starosta: V Libáňských novinách na tuto problematiku upozorníme.
p. Kohout: Chtěl bych přítomné informovat, že odstartoval doprovodný program ke srazu
rodáků, a to přednáškou ……………………………... Již jsme domluveni na další přednášce
dne 13.11.2019 na téma „Movité památky Libáně“. Program bude pokračovat vánočním
koncertem v kostele a od ledna příštího roku budou následovat další jednotlivé přednášky.
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pí. Kejzralová: Můžeme se pokusit požádat o grant ve Škoda auto a.s.
p. Kohout: Mohli bychom zařadit jako bod programu do příštího veřejného zasedání?
p. starosta: Ano, souhlasím se zařazením bodu do programu příštího veřejného zasedání.
12.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 23. října 2019
Z12/01/10/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Petr Havlík.
Z12/02/10/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Bc. Gabrielu Šoutovou a
p. Ing. Michala Zahradníčka.
Z12/03/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 12. veřejného zasedání ZM.
Z12/04/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z12/05/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje navýšení poskytnuté neinvestiční dotace
z rozpočtu města Libáň Tělovýchovné jednotě Sokol Libáň, z.s. o 10 000 Kč. Zastupitelstvo města
Libáň pověřuje starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi Městem Libáň a Tělovýchovnou jednotou Sokol Libáň, z.s.
Z12/06/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru pro Nadační fond
oblastní nemocnice Jičín ve výši 1 000 Kč.
Z12/07/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje odkup části pozemku parc.č. 883/13 v k.ú.
Libáň o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc.č. st. 461 v k.ú. Libáň o výměře cca 13 m2 za cenu
150 Kč/1 m2 + DPH s tím, že kupující uhradí náklady spojené s oddělením pozemku novým
geometrickým plánem a náklady spojené s převodem.

12.9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 12. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 13/2019

Zápis byl vyhotoven dne: 25.10.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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