ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 24. června 2020 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 5 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 16. 6. 2020 pod č.j. 35/2020.
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. 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
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Martin Kohout a p. Ing. Michal Zahradníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a p. Ing. Michala
Zahradníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
2. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2020
3. SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍ VE STARÉ BUDOVĚ ZŠ LIBÁŇ“
4. STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY OTEVŘENÉ
ZAHRADY JIČÍNSKA Z. S.
5. ŽÁDOST OBLASTNÍ CHARITY JIČÍN
6. OSTATNÍ INFORMACE
7. DISKUSE
8. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
9. 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 19. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
19.1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z18/01/05/20 – Z18/06/05/20
- bez úkolů
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
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40 Kč/m2 …………………………….., trvale bytem ………………………………….., s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
- smlouva již byla připravena k podpisu, ale ze strany kupujícího bylo zasláno několik
připomínek, nyní se smlouva upravuje
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.
- splněno, smlouva byla oboustranně podepsaná
Z18/09/05/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rekonstrukci mostku v Dukelské ulici a
zároveň pověřuje starostu města zajištěním její realizace.
- probíhá příprava rekonstrukce
19.2. Rozpočtová opatření roku 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2020.
Rozpočtové opatření č. 5/2020 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
5 824 820 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. 5/2020 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

19.3. Schválení zhotovitele akce „Rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově ZŠ
Libáň“
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově ZŠ
Libáň“.
Dne 4. 6. 2020 byly vyzvány tři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 19. 6. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) DEXTRA Mladá Boleslav s.r.o., Staroměstské náměstí 95, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
03703363, za cenu 1 247 404,60 Kč bez DPH;
b) TREX STAVEBNÍ a.s., U Přejezdu 343, 293 07 Mladá Boleslav, IČO: 8284695, nabídka
byla vyřazena – nesplnila podmínky;
c) Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320, za cenu 1 227 507,- Kč
bez DPH.
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Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno,
IČO: 28846320.
Paní Kamila Sokolová dala 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 sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Libáň“ za nabídkovou cenu
1 227 507 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
19.4. Strategický plán Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s.
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení souhlasu se zařazením správního území naší obce do území působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) Otevřených zahrad Jičínska
z. s. na programové období 2021 – 2027. Bez tohoto souhlasu nemůže MAS OZJ předložit
Strategii CLLD k získání finanční podpory z prostředků EU a ani nemůže předložit žádost
o standardizaci.
V současném programovém období plánujeme požádat o dotace na chodník ve Psinicích a
opravu památek v Libáni. Do strategie nového programového období bychom rádi zařadili
žádosti o dotace na hasičskou cisternu, cyklostezky a farnost by také mohla podat žádost např.
na rekonstrukci kostela sv. Ducha v Libáni.
Žádost MAS OZJ z.s. obdrželi všichni zastupitelé 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 souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zájmového území Místní akční skupiny
Otevřené zahrady Jičínska z. s. na období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
19.5. Žádost Oblastní charity Jičín
- přednesl p. Jaromír Přibyl
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Jedná se o navýšení finanční podpory na rok 2021 z rozpočtu města Libáň pro pečovatelskou
službu poskytovanou občanům města Oblastní charitou Jičín.
Žádost Oblastní charity Jičín obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Zástupci Oblastní charity Jičín absolvovali jednání na Krajském úřadu KHK, kde jim bylo
doporučeno požádat o navýšení příspěvku. Dle doporučení Krajského úřadu KHK by každá
obec měla přispívat 3 % ze svých příjmů. Město Libáň poskytuje Oblastní charitě Jičín
příspěvek 250 000 Kč ročně, a to již 12 let ve stejné výši. Osobně bych navrhoval navýšit
příspěvek na 300 000 Kč ročně, neboť po odečtení nejnutnějších výdajů na provoz města
od příjmů tato částka odpovídá navrhovaným 3%.
Tímto bych dal zastupitelům i přítomným občanům prostor sdělit své stanovisko.
p. Havlík: Charita Jičín má také v pronájmu prádelnu v penzionu pro seniory za symbolický
pronájem, což je třeba také zohlednit.
p. Zahradníček: Souhlasím s valorizací příspěvku, ale je třeba brát v potaz ekonomickou
situaci následujících let.
p. Havlík: Navrhoval bych výši příspěvku 3% z příjmů města (po odečtení provozních
výdajů), výše příspěvku by tedy byla proměnlivá dle příjmů města.
pí. Ježková: Navrhuji, aby výše příspěvku pro příští rok 2021 byla ve výši 3% z příjmů za rok
2020 (vždy tedy vycházet z příjmů z předchozího roku).
p. starosta: Budeme tedy ještě zvažovat různé varianty a vrátíme se k tomuto bodu na
veřejném zasedání v září 2020.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení, bod bude znovu projednán na veřejném zasedání
v září 2020.
19.6. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Dotační akce
a) Sportoviště základní škola – termín dokončení: 31. 7. 2020
b) Odborná učebna fyziky – chemie v základní škole – stavební práce se dokončují, poté se
zabuduje vybavení a technika
c) Příprava dotačních akcí: - veřejná zakázka na sociální bydlení v č.p. 15
- veřejná zakázka na tělocvičnu v ZŠ (topení, podlaha)
- veřejná zakázka na hasičskou zbrojnici Libáň – zateplení
- chodník v Psinicích - podání žádosti do MAS OZJ z.s.
d) Schválené dotace: z Ministerstva zemědělství na rekonstrukci sochy K. H. Borovského

19.7. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
p. Kohout: Po dohodě přípravného výboru byl stanoven nový termín Sjezdu rodáků a přátel
Libáně na 23. – 24. 4. 2021. Doprovodný program odstartuje v srpnu. Dohodnuté termíny
přednášek máme s paní Ing. Milenou Roudnou o památných stromech a studánkách na
Libáňsku, s paní PhDr. Evou Ulrychovou archeologickou procházku po Libáni, s panem Ing.
Bohumírem Procházkou přednášku se vzpomínkami na dětství v Libáni, s panem Mgr.
Josefem Matouškem přednášku o libáňském cukrovaru. S dalšími možnými přednášejícími
jednáme. Přesné termíny budou zveřejněny na plakátech, webových stránkách města a na
facebooku.
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občanka Psinic: V jaké fázi je výstavba kanalizace v Křešicích?
p. starosta: Stavební povolení pro místní část Křešice již nabylo právní moci a nyní čekáme
ještě na nabytí právní moci pro místní část Psinice.
p. Havlík: Má zhotovitel sportoviště u ZŠ určené sankce za zpoždění stavby?
p. starosta: Ano, ve smlouvě o dílo v případě prodlení díla jsou určené sankce.
p. Havlík: Dále se chci zeptat na pokácené stromy Na Sídlišti a na proschlé lípy na náměstí.
p. starosta: Stromy a túje u bytovky Na sídlišti byly pokácené z důvodu údržby zeleně a
plánované nové výsadby na pozemku, který je nově ve vlastnictví města. Doposud tomu tak
nebylo a stávající zeleň nebyla udržována. Prořez lip na náměstí je již objednaný, ale prozatím
nebyl firmou proveden.
p. Havlík: Co se stalo s rozebranými sochami?
pí. Sokolová: Boží muka (sloup s kaplicí) v Lindnerově ulici – restaurátor p. Petr Gláser na
památce stále pracuje. O prázdninách by mělo dojít k dokončení díla. Další památka
z Emlerovy ulice – sloup se sochou Panny Marie Immaculaty – tato památka byla
demontována vzhledem k havarijnímu stavu. Nyní je uložena v areálu technických služeb.
V srpnu bychom chtěli požádat do dotační výzvy přes MAS OZJ z.s. na restaurování
památky.
p. Havlík: Jaký bude dopad koronaviru na rozpočet města?
pí. Sokolová: Můžeme určitý dopad očekávat, v tuto chvíli není možné odhadovat jeho výši.
p. Havlík: Máme vypracovaný krizový plán města? A kdo má na starosti jez?
pí. Sokolová: Zaktualizovali jsme povodňovou komisi, kterou v případě potřeby svolává
starosta města. Nyní nově zpracováváme povodňový plán obce.
p. starosta: Vodní tok a jez má na starosti Povodí Labe, v Libáni mají stanovenou obsluhu.
p. Kohout: v této souvislosti jedná SDH Libáň s vedením města o pořízení několika kusů
brodících kalhot, protipovodňových pytlů a raftu pro případ záchrany a evakuace osob ze
zaplavených oblastí.
p. Kohout: Bylo by možné zprovoznit dětské hřiště u ZŠ?
pí. Sokolová: Hřiště je již přístupné, stavba je zabezpečena hrazením, ale je na zvážení
každého rodiče, zda z bezpečnostních důvodů hřiště navštívit.
p. Kohout: Jsou nějaké informace ohledně rekonstrukce silnice Osenice Libáň?
p. starosta: Osobně jsem prověřoval stav avizované realizace a nemám bohužel dobré zprávy,
v letošním roce se z důvodu nezískání dotace z EU akce realizovat nezačne. Výběrové řízení
zhotovitele bude obnoveno na podzim letošního roku se zahájením realizace v roce 2021.
Předpokládané dokončení bude až v roce 2022.
Občan Psinic: Budou se vyměňovat okna v hasičské zbrojnici v Psinicích?
p. starosta: Ano, budou.
19.8. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
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Souhrn přijatých usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 24. června 2020
Z19/01/06/20 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Petr Havlík.
Z19/02/06/20 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Martina Kohouta a p. Ing.
Michala Zahradníčka.
Z19/03/06/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 19. veřejného zasedání ZM.
Z19/04/06/20
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z19/05/06/20 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 sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Libáň“ za nabídkovou cenu 1 227 507 Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z19/06/06/20 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí se zařazením svého správního území do území
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zájmového území Místní akční
skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. na období 2021 – 2027.

19.9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 19. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 5/2020

-7-

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 6. 2020

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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