ZÁPIS
ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. listopadu 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 10 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 19.11.2019 pod č.j. 82/2019.
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: pí. Ing. Hana Ježková a p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou a p. Jindřicha
Řezníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2019
SMLOUVA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2019
NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2019
ZMĚNA Č. 4 – LIBÁŇ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU
LIBÁŇ A STARÉ HRADY
9. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
10. KOSTEL SV. DUCHA V LIBÁNI
11. OSTATNÍ INFORMACE
12. DISKUSE
13. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
14. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 13. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.1. Kontrola plnění usnesení z 12. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z12/01/10/19 – Z12/04/010/19
- bez úkolů
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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.
- splněno, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace byl oboustranně
podepsaný a dotace byla poskytnuta
Z12/06/10/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje poskytnutí finančního daru pro Nadační
fond oblastní nemocnice Jičín ve výši 1 000 Kč.
- splněno, darovací smlouva byla oboustranně podepsaná a finanční dar byl převeden
na účet Nadačního fondu
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.
- v současné době je u ZPK Nová Paka zadáno zpracování geometrického plánu a po jeho
obdržení bude vypracována kupní smlouva
13.2. Rozpočtová opatření roku 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2019 a 15/2019.
Starosta města dne 31.10.2019 schválil rozpočtové opatření č. 14/2019, změny na straně
příjmů i výdajů ve výši 250 Kč – pro zastupitele pouze na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 15/2019 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
411 904 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. 15/2019 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

13.3. Smlouva programového vybavení
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení smlouvy programového vybavení, která zajistí Městu Libáň přístup
do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS ® GREEN včetně doplňků
Vzory smluv, LIBERIS Silver, Monitor Veřejné zakázky, Monitor Obecní samospráva
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Monitor Daně, Monitor Účetnictví, Monitor Personalistika, Monitor Stavebnictví a Sledované
dokumenty.
Návrh smlouvy 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 490192267 programového
vybavení CODEXIS® GREEN s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00
Ostrava, IČO: 46578706.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.4. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
a) Jedná se o záměr prodeje 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.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/10
o výměře 59 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o záměr prodeje pozemku parc.č. 250/9 v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň
o výměře 8 m2 na základě žádosti ………………………….
Žádost …………………… obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/9 o výměře
8 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví města Libáň.

-4-

Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1
Usnesení bylo přijato.
c) Jedná se o záměr prodeje pozemků parc.č. 250/8 o výměře 189 m2, 1611/11 o výměře
55 m2 a 1649 o výměře 7 m2, všechny v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň na základě
žádosti …………………………….
Žádost …………………….. obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. starosta: …………………... podal žádost o směnu pozemků. Po osobním jednání došlo
k oboustranné dohodě, že místo směny pozemků dojde zvlášť jak k prodeji, tak k nákupu
pozemků uvedených v žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/8 o výměře
189 m2, pozemku parcelního čísla 1611/11 o výměře 55 m2 a pozemku parcelního čísla 1649
o výměře 7 m2, všechny v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
d) Jedná se o záměr prodeje ½ podílu pozemku parc.č. 1/4, jehož výměra činí 101 m2
(z celkové výměry 202 m2) v k.ú. Libáň ve vlastnictví města Libáň na základě žádosti
……………………………
Žádost ………………….. obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje ½ podílu pozemku parcelního čísla 1/4,
jehož výměra činí 101 m2 (z celkové výměry 202 m2) v katastrálním území Libáň ve vlastnictví
města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
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Jedná se o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Ke schválení této vyhlášky nás vede novela zákona o místních poplatcích, která ruší poplatek
z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a nově zavádí poplatek
z pobytu. Proto musíme zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místních poplatcích,
jejíž součástí byl jednak poplatek z ubytovací kapacity, ale také poplatek ze psů a poplatek
za užívání veřejného prostranství a vydáme samostatnou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku
ze psů. OZV č. 1/2019 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Důvod vydání této vyhlášky je již uveden v předchozím bodě.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových
schránek.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. OZV č. 2/2019 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.7. Nařízení města č. 1/2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení Nařízení města č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení obce č. 1/2002,
o provozu tržiště (tržní řád).
Návrh Nařízení města č. 1/2019 obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek.
Byli jsme upozorněni pracovnicí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, že obec má
na základě stejného ustanovení živnostenského zákona vydaná dvě nařízení, a to Nařízení
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obce č. 1/2002, o provozu tržiště (tržní řád) a Nařízení obce č. 1/2014, o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města. Přičemž se jedná druhově o jeden typ nařízení a obec
musí jedno z nařízení zrušit. Proto jsme zvolili jednodušší variantu zrušení tržního řádu, který
v současné době již není aktuální.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň vydává Nařízení města č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení obce
č. 1/2002, o provozu tržiště (tržní řád). Nařízení města č. 1/2019 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.8. Změna č. 4 – Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o vydání Změny č. 4 – Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady.
Předkládací zpráva a Návrh Změny č. 4 – Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a
Staré Hrady 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň o v ě ř u j e soulad Změny č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního
útvaru Libáň a Staré Hrady s vydanou Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. 1 - 3 a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem
(ZÚR Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2), se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Změny č. 4 - Libáň
Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady zpracovaného pořizovatelem dle § 53
odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Libáň neshledalo žádný rozpor.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň s o u h l a s í s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 4 Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady, předloženým v předkládací
zprávě s tím, že návrh Změny č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré
Hrady byl kladně posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně vlivů na životní
prostředí).
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň v y d á v á podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), za použití ustanovení § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č.7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Změnu č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního
útvaru Libáň a Staré Hrady.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.9. Smlouva o zajištění požární ochrany
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Bačalky.
Návrh smlouvy 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění požární ochrany mezi
Městem Libáň a Obcí Bačalky.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.10. Kostel sv. Ducha v Libáni
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení návrhu zahájení přípravných kroků k převedení kostela sv. Ducha
v Libáni do vlastnictví města Libáň.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zahájení přípravných kroků k převedení kostela
sv. Ducha v Libáni do vlastnictví města Libáň. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu
města k zahájení jednání s vlastníkem nemovitosti.
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Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
13.11. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Vrak auta v Psinicích a návěs v Křešicích
Oba vozy jsem řešil s Obvodním oddělením Policie v Kopidlně a byla přislíbena
součinnost při řešení těchto přestupků. Věcí se bude policie zabývat a budou nás
informovat o dalším postupu.
- Rozpočet města na rok 2020
Již máme vypracovaný hrubý návrh rozpočtu města na rok 2020 a vyzývám finanční výbor
ke sdělení termínu pro jeho projednání. Návrh rozpočtu na rok 2020 je třeba zveřejnit
na úřední desce města 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu města.
- Žádost o dotaci
Obdrželi jsme neoficiální informaci, že žádost o dotaci na sociální bydlení na č.p. 15 by
měla být úspěšná. Nyní vyčkáváme na oficiální stanovisko poskytovatele dotace.
- Silnice Mladá Boleslav
Již je dokončen úsek rekonstrukce silnice II. třídy z Osenic do Rokytňan a věříme, že
v příštím roce dojde k dokončení 2. etapy z Osenic do Libáně.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Veřejná sbírka
Oznámili jsme na krajském úřadě konání veřejné sbírky na opravu kostela sv. Ducha
v Libáni, která se uskuteční od 15.12.2019. Dne 28.12.2019 se uskuteční koncert Josefa
Žemličky a jeho kvarteta, kde vstupné bude dobrovolné a bude použito do veřejné sbírky.
Město Libáň hradí honorář vystupujícím.
- Památky
Byla předána kompletně restaurovaná Boží muka se sochou Panny Marie v Lindnerově
ulici. Srovnávací fotografie budou zveřejněny v Libáňských novinách. Další památkou
jsou Boží muka (sloup s kaplicí), jejíž restaurování vzhledem k havarijnímu stavu potrvá
mnohem déle, než jsme původně plánovali. V nejbližší době dojde k demontáži sloupu
se sochou Panny Marie Immaculaty v Emlerově ulici, jejíž stav je špatný až havarijní.
Dochází zde vzhledem k narůstajícímu terénu k odcházení sochy a jejímu náklonu.
- Zeleň v Emlerově ulici
Byla dokončena výsadba zeleně v Emlerově ulici a krátce nato došlo k opakovanému
poničení této výsadby. Je nehorázné, že cokoliv se ve městě vybuduje, tak se okamžitě
stává terčem vandalismu.
- Poplatek z pobytu
Zde navazuji na informace uvedené v bodě 13.5. dnešního jednání o nově zavedeném
poplatku z pobytu, který nahrazuje dva stávající poplatky, a to poplatek z ubytovací
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kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Předmětem tohoto poplatku je
krátkodobý pobyt (max. 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů) za úplatu u jednoho
poskytovatele pobytu. Je na zváženou, zda tento poplatek v našem městě zavést. Limitující
je uvedený počet kalendářních dnů, jelikož agenturní zaměstnanci ubytovaní v našem
městě mají víza minimálně na 3 měsíce a tudíž by se na ně tento poplatek nevztahoval.

13.12. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Chtěl bych pouze informovat o předběžném rozpočtu na sjezd rodáků, který činí
cca 255 000 Kč. Bylo by také vhodné využít dotaci ze Škoda auto, a.s. ve výši 50 000 Kč.
Občan Psinic: Kraj poskytuje finance na obnovu venkova, a sice obcím do 3 000 obyvatel.
pí. Sokolová: Ano, jsme s tím seznámeni, rádi bychom je čerpali na opravu sociálního
zařízení a dveří ve staré budově základní školy.
p. Zahradníček: Kdo nám zajišťuje výkup tříděného odpadu, konkrétně papíru? Jak často se
vyváží kontejnery u sběrného dvora? Jsou často zaplněné a odpad není kam dávat.
p. starosta: Svoz tříděného odpadu zajišťuje SKS Jablonec nad Nisou v pravidelných
intervalech jako v domácnostech. Nedostatečná kapacita nádob může být navýšena.
p. Havlík: Jaký je posun ohledně bytů v č.p. 63?
p. starosta: Posun není zatím žádný, nájemníci napadají znalecký posudek, očekáváme jejich
písemný podnět. Pokud budou nečinní, můžeme schvalovat prodej bytů. Aktuální znalecký
posudek je doporučeno nejpozději po 6 měsících aktualizovat, což může mít za následek
ve finále vyšší odhadní cenu.
p. Havlík: Navrhuji od ledna 2020 upravit výši nájemného za obecní byty.
p. Kohout: Chtěl bych informovat, že v rámci programu sjezdu rodáků proběhla již druhá
přednáška s paní Ulrychovou. Další akcí bude koncert v kostele sv. Ducha v Libáni dne
28.12.2019. V lednu příštího roku se uskuteční přednáška p. Procházky nazvaná Libáň
za slávy cukrovaru.
13.13. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. listopadu 2019
Z13/01/11/19 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
Z13/02/11/19 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu pí. Ing. Hanu Ježkovou a
p. Jindřicha Řezníčka.
Z13/03/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 13. veřejného zasedání ZM.
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Z13/04/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z13/05/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 490192267
programového vybavení CODEXIS® GREEN s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní
292/13, 702 00 Ostrava, IČO: 46578706.
Z13/06/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla
250/10 o výměře 59 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví města Libáň.
Z13/07/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/9
o výměře 8 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví města Libáň.
Z13/08/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 250/8
o výměře 189 m2, pozemku parcelního čísla 1611/11 o výměře 55 m2 a pozemku parcelního čísla
1649 o výměře 7 m2, všechny v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Z13/09/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje ½ podílu pozemku parcelního
čísla 1/4, jehož výměra činí 101 m2 (z celkové výměry 202 m2) v katastrálním území Libáň
ve vlastnictví města Libáň.
Z13/10/11/19 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů. OZV č. 1/2019 je přílohou zápisu.
Z13/11/11/19 Zastupitelstvo města Libáň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV č. 2/2019 je přílohou zápisu.
Z13/12/11/19 Zastupitelstvo města Libáň vydává Nařízení města č. 1/2019, kterým se zrušuje
Nařízení obce č. 1/2002, o provozu tržiště (tržní řád). Nařízení města č. 1/2019 je přílohou zápisu.
Z13/13/11/19 Zastupitelstvo města Libáň o v ě ř u j e soulad Změny č. 4 - Libáň Územního plánu
sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady s vydanou Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění Aktualizace č. 1 - 3 a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým
krajem (ZÚR Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2), se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Změny č. 4 - Libáň
Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady zpracovaného pořizovatelem dle § 53 odst.
4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo města Libáň neshledalo žádný rozpor.
Z13/14/11/19 Zastupitelstvo města Libáň s o u h l a s í s vyhodnocením výsledků projednání
Změny č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady, předloženým
v předkládací zprávě s tím, že návrh Změny č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a
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Staré Hrady byl kladně posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně vlivů
na životní prostředí).
Z13/15/11/19 Zastupitelstvo města Libáň v y d á v á podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), za použití ustanovení §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č.7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, Změnu č. 4 - Libáň Územního plánu sídelního
útvaru Libáň a Staré Hrady.
Z13/16/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění požární ochrany
mezi Městem Libáň a Obcí Bačalky.
Z13/17/11/19 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje zahájení přípravných kroků k převedení
kostela sv. Ducha v Libáni do vlastnictví města Libáň. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje
starostu města k zahájení jednání s vlastníkem nemovitosti.

13.14. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 13. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 15/2019
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
7) Nařízení města č. 1/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 2.12.2019

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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