ZÁPIS
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 29. dubna 2020 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 1 osoba
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. 4. 2020 pod č.j. 20/2020.
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. Ing.
Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Ing. Michal Zahradníček.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Martin Kohout a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta 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

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2020
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ LIBÁŇ ZA ROK 2019
ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN ZŠ A MŠ LIBÁŇ NA ROK 2020
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „REKONSTRUKCE ODBORNÉ
UČEBNY FYZIKY A CHEMIE – ZŠ LIBÁŇ – STAVEBNÍ ÚPRAVY“
6. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „REKONSTRUKCE ODBORNÉ
UČEBNY FYZIKY A CHEMIE – ZŠ LIBÁŇ – DODÁVKY“
7. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
11. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.

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 17. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.1. Kontrola plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z16/01/02/20 – Z16/07/02/20
- bez úkolů
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Z16/08/02/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje následující:
a) Svatební obřady se budou konat od 1. do 50. týdne v kalendářním roce.
b) Úřední obřadní místnost je Obřadní síň města Libáň, náměstí Svobody 36, Libáň.
c) Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je pátek a sobota mimo ty, které jsou
svátkem nebo následují po svátku.
d) Obřadní hodiny pro konání svatebních obřadů:
v pátek od 10 do 12 hodin,
v sobotu od 10 do 14 hodin.
e) Svatební obřady bez poplatku se budou konat v úřední obřadní místnosti v pátek
v posledním sudém týdnu v měsíci.
f) Svatební obřady na zámku v Dětenicích se budou konat každý pátek a sobotu v posledním
sudém týdnu v měsíci.
g) Platba za nadstandardní služby při svatebních obřadech je 1 000 Kč + DPH.
Tímto usnesením se ruší usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
z 24. 08. 2016.
Účinnost od 01. 03. 2020.
- zveřejněno na stránkách matričního úřadu
Z16/09/02/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje bezúplatný převod pozemku mezi
Královéhradeckým krajem a Městem Libáň takto:
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 760 do vlastnictví Města Libáň (obdarovaný):
dle geometrického plánu č. 887-635/2019 ze dne 7. 2. 2020 v k.ú. a obci Libáň
 p.p.č. 1528/24 o výměře 141 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
vznikla z p.p.č. 1528/1 (ostatní plocha – silnice).
Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje níže uvedené znění:
Omezující podmínky
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovité věci, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a
o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze
po předchozím písemném souhlasu dárce.
- podklady pro převod pozemku byly předány Královéhradeckému kraji
Z16/10/02/2020 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje investiční záměr na akci „Rekonstrukce
tělocvičny ZŠ ve městě Libáň“.
- bez úkolů
Z16/11/02/2020 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
Ministerstva financí ČR, podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí, na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
ve městě Libáň“.
- splněno, žádost o dotaci byla podána
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17.2. Rozpočtová opatření roku 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2020.
Rozpočtové opatření č. 3/2020 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
8 319 350 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. 3/2020 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

17.3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libáň za rok 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o schválení
účetní závěrky za rok 2019 a o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období 2019.
Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, vytvořila v hlavní činnosti hospodářský
výsledek ve výši 48 375,90 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 109 242,77 Kč, tzn.
hospodářský výsledek za rok 2019 je celkem 157 618,67 Kč.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libáň navrhuje převést hospodářský výsledek
do Rezervního fondu ve výši 157 618,67 Kč.
Příslušné výkazy k účetní závěrce obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek
a do vyhrazené sdílené složky.
Paní Kamila Sokolová dala 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 2019 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období - zisk ve výši 157 618,67 Kč.
Zisk za rok 2019 ve výši 157 618,67 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.4. Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Libáň na rok 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
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Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín, žádá o schválení
účetního odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 798 072,00 Kč za rok, v měsíčních
položkách specifikovaných v žádosti.
Účetní odpisový plán obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek a
do vyhrazené sdílené složky.
Paní Kamila Sokolová dala 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 2020 v celkové výši 798 072,00 za rok,
v měsíčních položkách specifikovaných v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.5. Schválení zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň
– stavební úpravy“
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ
Libáň – stavební úpravy“.
Dne 2. 4. 2020 byly vyzvány tři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 15. 4. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119 za cenu 1 019 944,30 Kč
+ DPH,
b) Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320 za cenu 665 124,36 Kč +
DPH.
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno,
IČO: 28846320.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmu
Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320, jako zhotovitele akce:
„Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – stavební úpravy“ za nabídkovou
cenu 665 124,36 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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17.6. Schválení zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň
– dodávky“
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ
Libáň – dodávky“.
Část I. – Dodávka vybavení a techniky
Dne 23. 3. 2020 byli osloveni tři dodavatelé k podání cenové nabídky na tuto akci se lhůtou
k podání nabídek do 15. 4. 2020 do 10:00 hod.; nabídku podal tento dodavatel:
ŠKOLAB s.r.o., Víta Nejedlého 1116/1b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64791793 za cenu
1 364 721 Kč + DPH.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu ŠKOLAB s.r.o., Víta Nejedlého 1116/1b, 500 03
Hradec Králové, IČO: 64791793, jako zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny
fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část I. – Dodávka vybavení a techniky,
za nabídkovou cenu 1 364 721 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Část II. – Schodolez
Dne 23. 3. 2020 byli osloveni čtyři dodavatelé k podání cenové nabídky na tuto akci se lhůtou
k podání nabídek do 15. 4. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podali tito dodavatelé:
a) AVZ Servis, s.r.o., Bednářská 1030/2, 180 00 Praha 8, IČO: 27949761 za cenu 74 000 Kč
+ DPH,
b) HORIZONT-NARE s.r.o., Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867555 za cenu
76 000 Kč + DPH,
c) ALTECH, spol. s.r.o., Bánov 479, 687 54 Bánov, IČO: 46344861 za cenu 79 000 Kč +
DPH.
Nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel AVZ Servis, s.r.o., Bednářská 1030/2, 180 00
Praha 8, IČO: 27949761.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele, který podal nejnižší nabídkovou cenu, a to
firmu AVZ Servis, s.r.o., Bednářská 1030/2, 180 00 Praha 8, IČO: 27949761, jako zhotovitele
akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část II. –
Schodolez, za nabídkovou cenu 74 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.7. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou na základě žádosti Královéhradeckého kraje pro období od 15. 12. 2019
do 12. 12. 2020.
Žádost o dotaci a návrh smlouvy o poskytnutí dotace obdrželi všichni zastupitelé do svých
e-mailových schránek a do vyhrazené sdílené složky.
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 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Libáň na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou“ mezi Městem Libáň
a Královéhradeckým krajem. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
17.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Krizová situace
Pouze bych rád shrnul, že během mimořádné situace, která nastala díky pandemii COVID 19, jsme se snažili zachovat klid a řešit konkrétní situace dle pokynů a nařízení průběžně
přijatých vládou ČR. Byli jsme v kontaktu s krizovým štábem ORP Jičín a okolními
obcemi. Také bych chtěl zmínit, že zpočátku byla situace velmi dramatická s očekáváním
avizované dodávky ochranných roušek. Bohužel, vlivem celkového nedostatku bylo městu
Libáň dodáno v první vlně pouze 200 ks jednorázových roušek. Tyto byly primárně
poskytnuty pracovníkům v tzv. první linii (lékařům, pracovníkům Odboru technických
služeb, pracovníkům místní pobočky České pošty, zásahové jednotce SDH Libáň atd.).
V tu dobu se již ozývali dobrovolníci, kteří začali šít domácí roušky a postupně je
předávali městu pro možnost poskytnutí především místním seniorům, kteří jsou
nejohroženější skupinou. Město Libáň postupně objednalo 320 ks a 200 ks šitých
bavlněných roušek od pana Holmana ze Starých Hradů, které byly následně poskytovány
občanům, kteří neměli možnost si jakýmkoliv jiným způsobem roušku obstarat. Dále bylo
městem zajištěno zásobování základními potravinami a léky pro seniory a imobilní občany.
O všech důležitých informacích a opatřeních města jsem zastupitelstvo průběžně
informoval e-mailovými zprávami.
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Tímto bych rád velmi poděkoval všem dobrovolníkům, pracovníkům MěÚ Libáň,
pracovníkům Odboru technických služeb, lékařům, hasičům a všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na součinnosti při této nelehké situaci, na kterou nikdo z nás nemohl být
připraven. Dále také patří poděkování panu …………………… (místní podnikatel), který
zakoupil a předal městu 200 ks látkových roušek za účelem pomoci městu a místním
občanům v této složité situaci.
p. Kohout: Myslím si, že by bylo vhodné vybudovat zásobu ochranných prostředků pro
občany (respirátory, roušky, dezinfekční prostředky, rukavice), novou variantu dřívějších
skladů civilní obrany. V případě, že by se nákaza opakovala, byla by zde zásoba
ochranných prostředků, kterých bylo na začátku této nákazy nedostatek. Kdyby se
nakoupili v době po nákaze, budou za nižší cenu a před koncem doby použitelnosti by se
mohli odprodat například jičínské nemocnici a zase nakoupit nové.
p. starosta: Souhlasím, že by město nějakou zásobu některých ochranných prostředků
mohlo mít. Aktuálně je k dispozici zásoba látkových roušek.
- Plánované a probíhající investiční akce
a) Hasičská zbrojnice Libáň – vnitřní úpravy
b) Sportoviště základní škola
c) Rekonstrukce chodby k Obřadní místnosti MěÚ Libáň
d) Odborná učebna fyziky – chemie v základní škole
e) Příprava veřejné zakázky na sociální bydlení
- Restaurace Radnice
Podle dosavadních informací bude možné během května otevřít provozovny restaurací.
Předpokládá se, že 11. 5. 2020 by mohla být restaurace Radnice otevřena v omezeném
režimu, s prodejem „jen na zahrádku“ a od 25. 5. 2020 v plném rozsahu za dodržení
bezpečnostních a hygienických opatření. Je tedy otázkou, jak přesně budou znít podmínky
a podle toho restauraci otevřít. Vše ještě vyhodnotíme a včas zveřejníme.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na opravu a údržbu barokního kostela sv. Ducha v Libáni byla ukončena
dne 15. 4. 2020. Dne 21. 4. 2020 byla na MěÚ Libáň otevřena 1. pokladnička z vánočního
koncertu konaného dne 28. 12. 2019, ve které byla zjištěna hotovost ve výši 9 722 Kč.
Dále 2. pokladnička, která byla umístěna na pokladně MěÚ Libáň, v níž byla zjištěna
hotovost 5 089 Kč. Na transparentním účtu vedeném u České spořitelny bylo celkem
nashromážděno 32 500,87 Kč. Celkový výtěžek sbírky tedy činí 47 311,87 Kč. Všem, kteří
přispěli, moc děkujeme a vážíme si jejich příspěvku.
- Dětský den
Dětský den, který se měl uskutečnit v sobotu 13. 6. 2020, se z bezpečnostních důvodů
neuskuteční a všechna již objednaná vystoupení byla přesunuta na námi zvolený nový
termín 12. 6. 2021.
- Přezkoumání hospodaření Města Libáň za rok 2019
V měsíci dubnu proběhlo závěrečné roční přezkoumání hospodaření Města Libáň, při němž
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
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17.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Po dohodě přípravného výboru byl na příští rok odložen Sraz rodáků a přátel
Libáně, který se měl původně uskutečnit ve dnech 4. – 5. 9. 2020, nový termín oznámíme
během května letošního roku. Od září tohoto roku, pokud nám situace dovolí, bude
pokračovat doprovodný program ve formě přednášek, procházek a koncertů.
p. Kohout: Opět očekáváme letos sucho, které ohrožuje, mimo jiné, také Libáňskou borovičku
a ta se bude muset často zalévat. Při zalévání ovšem většina vody od Borovičky odteče.
Řešením by mohly být zavlažovací vaky, ale ty jsou drahé a mohl by je někdo poškodit nebo
ukrást. Proto si myslím, že by se mohla mezi Borovičkou a lípou v úvoze vybagrovat nádrž
(„jezírko“) na několik kubíků vody, z níž by byla Borovička zásobována vodou. Hasiči by
tedy nezalévali Borovičku, ale doplňovali nádrž vodou.
p. starosta: Nejsem si jistý, jestli to bude technicky možné, bude potřeba zjistit více informací.
Ideálně by se k tomu mohl někdo odborně vyjádřit.
pí. ředitelka ZŠ: Paní ředitelka nejprve poděkovala za schválení účetní závěrky za rok 2019 i
za schválení účetního odpisového plánu na rok 2020.
Dále přednesla zastupitelům současný průběh domácí výuky a nastínila možné znovuotevření
mateřské a základní školy, jakmile budou dodány potřebné podklady a informace
od Ministerstva školství ČR.
17.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 29. dubna 2020
Z17/01/04/20 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Ing. Michal Zahradníček.
Z17/02/04/20 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a pí. Bc.
Gabrielu Šoutovou.
Z17/03/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 17. veřejného zasedání ZM.
Z17/04/04/20
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z17/05/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, za rok 2019 s výsledkem hospodaření
běžného účetního období - zisk ve výši 157 618,67 Kč.
Zisk za rok 2019 ve výši 157 618,67 Kč bude převeden do Rezervního fondu.
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Z17/06/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní odpisový plán příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Libáň, okres Jičín, na rok 2020 v celkové výši 798 072,00 za rok,
v měsíčních položkách specifikovaných v žádosti.
Z17/07/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320, jako zhotovitele akce:
„Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – stavební úpravy“ za nabídkovou
cenu 665 124,36 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/08/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu ŠKOLAB s.r.o., Víta Nejedlého
1116/1b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64791793, jako zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné
učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část I. – Dodávka vybavení a techniky,
za nabídkovou cenu 1 364 721 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/09/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje dodavatele, který podal nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu AVZ Servis, s.r.o., Bednářská 1030/2, 180 00 Praha 8, IČO: 27949761, jako
zhotovitele akce: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie – ZŠ Libáň – dodávky“, Část II.
– Schodolez, za nabídkovou cenu 74 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z17/10/04/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Libáň na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou“ mezi
Městem Libáň a Královéhradeckým krajem. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města
uzavřením příslušné smluvní dokumentace.

17.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 17. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 5. 2020

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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