ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 27. května 2020 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

6 členů zastupitelstva města: Ing. Hana Ježková, Bc. Lucie Kejzralová,
Jaromír Přibyl, Jindřich Řezníček, Bc. Kamila Sokolová, Bc. Gabriela Šoutová

Omluveni:

3 členové zastupitelstva: Petr Havlík, Martin Kohout, Ing. Michal Zahradníček

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 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 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. 5. 2020 pod č.j. 29/2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 6 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 pí. Ing.
Hana Ježková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Bc. Lucie Kejzralová a pí. Ing. Hana Ježková.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a pí. Bc. Gabrielu
Šoutovou.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2020
3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2019
4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBÁŇ ZA ROK 2019
5. PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU
6. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
7. REKONSTRUKCE MOSTKU V UL. DUKELSKÁ
8. OSTATNÍ INFORMACE
9. DISKUSE
10. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
11. ZÁVĚR
Paní Bc. Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 18. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.1. Kontrola plnění usnesení ze 17. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z17/01/04/20 – Z17/06/04/20
- bez úkolů
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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.
- smlouva byla oboustranně podepsána
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.
- smlouva byla oboustranně podepsána
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.
- smlouva byla oboustranně podepsána
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.
- smlouva byla z naší strany podepsána a odeslána k podpisu Královéhradeckému kraji
18.2. Rozpočtová opatření roku 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2020.
Rozpočtové opatření č. 4/2020 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
144 711 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
6
0
0

-3-

výdaje:
6
0
0

18.3. Účetní závěrka města za rok 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o schválení účetní závěrky města Libáň za rok 2019. Některé dokumenty jsou
předkládány duplicitně se závěrečným účtem města, neboť souvisí spolu navzájem v obou
schvalovacích řízeních. Účetní závěrku k 31. 12. 2019 a správnost vedení účetnictví města
ověřily kontrolorky z KÚ KHK v rámci přezkoumání hospodaření města za rok 2019.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2019 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 7 711 276,63 Kč.
Celkový zisk za rok 2019 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.4. Závěrečný účet města za rok 2019
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Závěrečný účet města byl vypracován a je včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zveřejněn na úřední desce pod č.j. 25/2020 od 7. 5. 2020 a na elektronické úřední
desce je zveřejněn v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a
výkazů příspěvkových organizací
na adrese https://www.mestoliban.cz/urednideska?id=955&action=detail.
Závěrečný audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech
18. 11. 2019 a 15. 4. 2020. Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných
svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2019 bez výhrad a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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18.5. Prodej obecního pozemku
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o prodej pozemku parc.č. 183/1 o výměře 2935 m2 v k. ú. Zliv u Libáně ve
vlastnictví Města Libáň. Zájemce je …………………………………………, trvale bytem
……………………………………….
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 3. 2. 2020 pod č.j. 8/2020.
Na 16. veřejném zasedání konaném dne 26. 2. 2020 byl již jednou projednáván samotný
prodej pozemku, avšak zastupitelstvo města si vyžádalo aktualizaci znaleckého posudku
z roku 2016, ve kterém byl oceněn pozemek na 42,768 Kč/m2. Dle aktualizovaného
znaleckého posudku je stanovena cena 43,74 Kč/m2. Proto navrhuji ponechat prodejní cenu
40 Kč/m2.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 183/1 o výměře
2935 m2 v katastrálním území Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň za cenu 40 Kč/m2
……………………………, trvale bytem …………………………………, s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.6. Zpracování žádosti o dotaci
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o schválení smlouvy za účelem zpracování žádosti o dotaci k projektu „Obnova
ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských Horách“.
Návrh smlouvy obdrželi všichni zastupitelé do svých e-mailových schránek a do vyhrazené
sdílené složky.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu pro zpracování dokumentů pro získání dotace
k projektu „Obnova ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských Horách“ s firmou
RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 01399357.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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18.7. Rekonstrukce mostku v ul. Dukelská
- přednesl p. Jaromír Přibyl
Jedná se o vyřešení havarijního stavu mostku v Dukelské ulici. Na základě místního šetření
byl vypracován kvalifikovaný odhad nákladů na opravu mostku (cca do 200 tisíc Kč). Většinu
prací jsme schopni zajistit v rámci odboru technických služeb.
Pan Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rekonstrukci mostku v Dukelské ulici a zároveň pověřuje
starostu města zajištěním její realizace.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
18.8. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Hydraulické vyprošťovací zařízení
Byla podepsána smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení
pro SDH Libáň od HZS KHK. Po revizi zařízení a drobné opravě bude předáno výjezdové
jednotce.
- Výměna oken
V rámci vnitřního metodického pokynu byla poptána výměna oken na ubytovně a
v hasičské zbrojnici v Psinicích. Realizace proběhne koncem června.
- Odborná učebna v ZŠ
Byly zahájeny stavební práce na vybudování odborné učebny Fy – Ch v ZŠ Libáň.
- Rekonstrukce sociálních zařízení staré budovy ZŠ
Byla nám schválena dotace od KHK na rekonstrukci sociálních zařízení staré budovy ZŠ
v menší výši, v částce 574 000 Kč, což nedosahuje 50% částky avizované v dotační výzvě.
Proto jsme ponížili rozsah rekonstrukce a na zbylou část bude možné žádat v některé
z dalších výzev.
- Víceúčelové školní hřiště v Libáni
Na základě vyhovujících vzorků zeminy již byly zahájeny zemní práce na stavbě hřiště.
- Zateplení hasičské zbrojnice Libáň
Připravujeme výběrové řízení na zateplení hasičské zbrojnice Libáň v rámci dotace
z Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z.s.
- Proběhla aktualizace webových stránek města Libáň a základní školy.
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pí. Kamila Sokolová informovala:
- Památky
Opravu pomníku K. H. Borovského, na kterou jsme žádali dotaci z Ministerstva
zemědělství, bychom pravděpodobně mohli realizovat na podzim, dle informací
z ministerstva dotaci na 99 % získáme. Rozhodnutí bychom měli obdržet v průběhu
června. Dále je možnost žádat v průběhu srpna dotaci z Místní akční skupiny Otevřené
zahrady Jičínska z.s. na opravu památek, proto také podáme žádost na restaurování Panny
Marie Immaculaty v Emlerově ulici a na pomník Mistra Jana Husa na náměstí Svobody.
- Workoutové hřiště
Dále je možné žádat z Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z.s. na úpravu
veřejných prostranství obcí. Líbilo by se nám upravit pozemek před školou na park a
workoutové hřiště. Z tohoto důvodu bych se vás chtěla zeptat na váš názor, zda tento
dlouhodobě nevyužitý pozemek využít jako stavební nebo klidovou zónu s lavičkami.
pí. Ježková: Souhlasím s návrhem workoutového hřiště, děti by se zabavily během hodiny
volna mezi vyučováním a netoulaly by se po městě.
pí. Kejzralová: Je určeno také pro dospělé?
pí. Sokolová: Ano, workoutové hřiště je určené pro všechny věkové kategorie a bylo by
celoročně přístupné veřejnosti.

18.9. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele k diskusi.
pí. Šoutová: Děkuji za posekání trávy v Psinicích a dále bych se chtěla zeptat, zda je již
k dispozici defibrilátor.
p. starosta: Defibrilátor je zatím uložen zde na MěÚ, vlivem pandemie Covid-19 nebylo
možné zorganizovat proškolení hasičů JSDH Libáň. Termín školení bude v nejbližších dnech
upřesněn.

18.10. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 27. května 2020
Z18/01/05/20 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a pí. Ing. Hana Ježková.
Z18/02/05/20 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a
pí. Bc. Gabrielu Šoutovou.
Z18/03/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 18. veřejného zasedání ZM.
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Z18/04/05/20
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z18/05/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje účetní závěrku města Libáň za rok 2019
s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk ve výši 7 711 276,63 Kč.
Celkový zisk za rok 2019 bude přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
Z18/06/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje závěrečný účet města Libáň za rok 2019
bez výhrad a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2019.
Z18/07/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 183/1
o výměře 2935 m2 v katastrálním území Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň za cenu
40 Kč/m2 …………………………., trvale bytem ……………………………………, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z18/08/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje smlouvu pro zpracování dokumentů
pro získání dotace k projektu „Obnova ovocných sadů a krajinných struktur v Libáňských Horách“
s firmou RPA Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 01399357.
Z18/09/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rekonstrukci mostku v Dukelské ulici a
zároveň pověřuje starostu města zajištěním její realizace.

18.11. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva 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 18. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 4/2020
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Zápis byl vyhotoven dne: 1. 6. 2020

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:

-9-

