ZÁPIS
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 30. prosince 2020 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

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

Omluveni:

1 člen zastupitelstva: Ing. Michal Zahradníček

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 10.00 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 22. 12. 2020 pod č.j. 74/2020.
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, pí. Ing. Hana Ježková se dostavila v 10:05
hod.), 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. Bc.
Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Bc. Lucie Kejzralová a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Petr Havlík a p. Jindřich Řezníček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Petra Havlíka a p. Jindřicha Řezníčka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Do jednací místnosti se dostavila pí. Ing. Hana Ježková.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 24. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2020
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2022 – 2023
ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE
II/501 U KŘIŽOVATKY UL. T. G. MASARYKA V LIBÁNI“
8. SMĚRNICE O ÚHRADĚ NÁKLADŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI
S VÝKONEM OBŘADŮ
9. OSTATNÍ INFORMACE
10. DISKUSE
11. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
12. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 25. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.1. Kontrola plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
Usnesení č. Z24/01/12/20 – Z24/04/12/20
- bez úkolů
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Z24/05/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
projekt „Rekonstrukce kulturního domu ve městě Libáň“, která bude podána do Národního
programu Ministerstva pro místní rozvoj, Program obnovy a rozvoje venkova. Zastupitelstvo
města Libáň pověřuje starostu města sjednáním příslušné smluvní dokumentace.
- splněno, žádost o poskytnutí dotace byla podána
Z24/06/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
projekt „Sadové úpravy s herními prvky a workoutovým hřištěm pro pasivní a aktivní
odpočinek u ZŠ a MŠ v Libáni“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj v
rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu
města sjednáním příslušné smluvní dokumentace.
- splněno, žádost o poskytnutí dotace byla podána
Z24/07/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
projekt „Výměna umělého povrchu multifunkčního hřiště sportovního areálu v Libáni“
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města sjednáním příslušné smluvní
dokumentace.
- splněno, žádost o poskytnutí dotace byla podána
25.2. Rozpočtová opatření roku 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2020.
Rozpočtové opatření č. 12/2020 spočívající ve změně na straně příjmů ve výši 130 683,60 Kč,
na straně výdajů ve výši -748 765,75 Kč, přebytkem bylo sníženo financování o částku
879 449,35 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. 12/2020 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů a financování.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
8
0
0

výdaje:
8
0
0

financování:
8
0
0

Současně je třeba schválit pravomoc starosty města schválit závěrečné rozpočtové opatření ve
výši potřebné k uzavření finančního roku.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pravomoc starosty města schválit závěrečné rozpočtové
opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.3. Rozpočet města na rok 2021
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
- projednávání rozpočtu města na rok 2021 na příjmové i výdajové straně
Navržený rozpočet je přílohou tohoto programu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
pí. Kejzralová: Počítá se i nadále s autobusem „pražákem“?
p. starosta: Dle sdělení KHK, bude tento spoj zachován ve stávajícím režimu do 6. 3. 2021.
Následně bude stávající spoj zrušen a od 7. 3. 2021 bude objednatelem Středočeský kraj
(SČK). Tento spoj bude končit v Libáni a SČK bude po městě Libáň a Dětenicích požadovat
finanční příspěvek ve výši cca 55 500,- Kč pro každou obec. Vzhledem k výši požadované
částky jsem se domluvil s panem starostou Dětenic, že bychom v lednu 2021 navštívili
kompetentní osobu SČK a jednali o podmínkách spolufinancování tohoto spoje. Jakmile budu
mít konkrétní informace, bude tento bod zařazen na jednání zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele) rozpočet
města na rok 2021 jako schodkový – příjmy ve výši 60 705 085,45 Kč a výdaje ve výši
71 556 859,00 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním ve výši 10 851 773,55 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.4. Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Navržený střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 je přílohou tohoto programu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na rok 2022 a 2023.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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25.5. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k prodeji části pozemku parc. č. 605/4 v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň na základě žádosti ………………………….
O prodej části téhož pozemku parc. č. 605/4 o výměře 340 m2 v k. ú. Libáň ve vlastnictví
Města Libáň žádá také ……………………………….
Žádost …………………………. i …………………………. obdrželi všichni zastupitelé do
vyhrazené sdílené složky.
………………………. plánují rozšiřování Samanitu a na odkoupeném pozemku by měla být
parkovací místa.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Kohout: Osobně si myslím, že by se pozemek prodávat neměl, spíše bych ho osázel zelení.
Zachoval bych přístup pro záchranné složky a Samanit má sám dost velký pozemek pro
realizaci parkovacích míst.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 605/4 v k. ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.6. Prodej obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
a) Jedná se o prodej pozemků parc. č. 1575/4 o výměře 99 m2 a parc. č. 1575/5 o výměře
285 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Zájemci jsou …………………, trvale
bytem ……………………...
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 7.12.2020 pod č.j. 70/2020.
Obdrželi jsme připomínku k prodeji pozemku parc. č 1575/5 v k. ú. Libáň, na němž se
nachází vodovodní potrubí a přípojka vody k ostatním pozemkům, včetně hlavního uzávěru
vody. Tyto připomínky a požadavky vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., dle § 23, o
ochranném pásmu vodovodu. Uvedené připomínky budou předány kupujícím, případně
právně podmíněny v kupní smlouvě.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
pí. Sokolová: Navrhuji prodejní cenu 50 Kč/m2. Odhad na základě znaleckého posudku je
27 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá je 150 Kč/m2. Jedná se ale o pozemek, na kterém
nelze stavět a navíc zatížený věcným břemenem, proto navrhuji cenu 50 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 1575/4 o výměře
99 m2 a parc. č. 1575/5 o výměře 285 m2, oba v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města
Libáň za cenu 50 Kč/m2 ……………………………, trvale bytem ……………………………, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o prodej pozemku parc. č. 1575/6 o výměře 308 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví
města Libáň. Zájemce je …………………………, trvale bytem …………………………….
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 7.12.2020 pod č.j. 70/2020.
Navrhuji stejnou prodejní cenu, a to 50 Kč/m2.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1575/6 o výměře
308 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň za cenu 50 Kč/m2
………………………………, trvale bytem ………………………………, s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
c) Jedná se o prodej pozemků parc. č. 1279/53 o výměře 1746 m2 a parc. č. 1279/55 o výměře
63 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň. Zájemci jsou ……………………., trvale
bytem ………………………. a ………………………., trvale bytem …………………….....
Dalším zájemcem, který podal žádost o zakoupení pozemku na základě zveřejněného záměru,
je ……………………………, trvale bytem …………………………….
Žádost ………………………… obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Záměr prodat pozemek je zveřejněn na úřední desce od 7.12.2020 pod č.j. 71/2020.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
p. Přibyl: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmů.
pí. Sokolová: Oznamuji, že jsem ve střetu zájmů.
p. Kohout: V minulosti se prodej podobného pozemku schvaloval za cenu 400 Kč/m2.
V případě, že je více zájemců, by byla vhodná obálková metoda.
pí. Sokolová: V tom případě by tento způsob prodeje musel být uveden již v záměru prodeje,
a to v tomto případě nebyl. Musel by se tedy vyvěsit nový záměr prodeje.
pí. Ježková: Podle mého názoru by se v budoucnu mohlo jednat o dvě stavební parcely a
400 Kč/m2 je dolní hranice, za kterou je možné tyto pozemky prodávat.
pí. Kejzralová: Jaká jiná možnost prodeje se nyní nabízí?
p. starosta: Na tento postup není stanovena žádná směrnice. Existuje zde historicky „nepsané“
pravidlo, že se pozemky obvykle prodávají za 150 Kč/m2 a na základě pořadí podané žádosti.
pí. Ježková: Jedná se ale o pozemek, na kterém se bude stavět a město by mělo jednat jako
dobrý hospodář.
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p. starosta: Ano, ale to jsme otevřeně sdělili již při schvalování záměru, za jakým účelem bylo
o pozemek požádáno.
občan Libáně: Není to ale stavební parcela, pozemek je vedený jako orná půda.
p. starosta: V současné chvíli se pozemky nachází podle stávajícího Územního plánu
v nezastavitelném území města. Nový územní plán již bude řešit změnu pro možnost výstavby
na těchto pozemcích.
pí. Kejzralová: Kdy by měl být hotov nový územní plán města?
p. starosta: Zhruba během šesti měsíců.
p. Havlík: Nebylo by tedy lepší počkat s prodejem pozemků až po změně územního plánu?
p. Kohout: Také si myslím, že by bylo lépe pozemky prodat, až proběhne tato změna.
p. starosta: Názory jsou různé a vypadá to, že se neposuneme, navrhuji tedy částku
400 Kč/m2, má někdo jiný návrh?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 1279/53 o výměře
1746 m2 a parc. č. 1279/55 o výměře 63 m2, oba v katastrálním území Libáň ve vlastnictví
Města Libáň za cenu 400 Kč/m2 …………………………., trvale bytem ……………………………
a ………………………………, trvale bytem …………………………………, s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
3 (p. Přibyl, pí. Sokolová, pí. Šoutová)
Proti
5 (p. Havlík, pí. Ježková, p. Kohout, pí. Kejzralová, p. Řezníček)
Zdrželi se
0
Usnesení nebylo přijato.
25.7. Schválení zhotovitele akce: „Směrová úprava silnice II/501 u křižovatky ul. T. G.
Masaryka v Libáni“
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Směrová úprava silnice II/501 u křižovatky ul. T. G.
Masaryka v Libáni“.
Dne 3. 11. 2020 byly vyzvány čtyři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 19. 11. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk, IČO: 61677272 za cenu
5 455 678,-- Kč bez DPH
b) PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 43005560 za cenu
5 385 227,-- Kč bez DPH
c) REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737
za cenu 5 237 313,-- Kč bez DPH
d) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361 za
cenu 5 371 000,-- Kč bez DPH
e) M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 za cenu 5 278 135,24
Kč bez DPH
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek
2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737 za cenu 5 237 313,-- Kč bez DPH.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmu
REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 25264737, jako
zhotovitele stavební akce: „Směrová úprava silnice II/501 u křižovatky ul. T. G. Masaryka v
Libáni“ za nabídkovou cenu 5 237 313,-- 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.
25.8. Směrnice o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem obřadů
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o schválení nové Směrnice o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem
obřadů dle § 80 odst. 1a) a 1b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jejíž schválení je vyhrazeno
zastupitelstvu obce dle § 84 odst. 2o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Návrh Směrnice o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem obřadů obdrželi všichni
zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Směrnici o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti
s výkonem obřadů dle § 80 odst. 1a) a 1b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle této
směrnice budou poprvé poskytnuty náhrady za obřady konané v měsíci lednu 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
25.9. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Žádosti o dotaci
Všechny žádosti o dotace byly úspěšně podány.
pí. Kamila Sokolová informovala:
- Pomník K. H. Borovského
Pro zájemce máme k nahlédnutí závěrečnou zprávu o opravě pomníku K. H. Borovského,
kterou zpracoval p. Gláser.
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25.10. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
pí. Kejzralová: Chtěla bych se zeptat, zda je husitský kostel majetkem města?
p. starosta: Ne, tento kostel nepatří městu, pouze když je situace neutěšená, sekáme alespoň
zeleň okolo tohoto objektu, cca 2x ročně.
člen SDH Libáň: Nastal problém s motory obou výjezdových vozidel, bylo by potřeba to
urgentně řešit. Máme zjištěno, že dobrý servis poskytuje firma Malina-Vrše.
p. starosta: Rozumím a prosím, abyste servis domluvili v uvedené firmě. Zásahová vozidla je
třeba udržet v provozuschopném stavu. Pro vaši informaci, pořízení nové cisterny budeme
zařazovat do nové strategie Místní akční skupiny, kde bude možné v příštích letech žádat o
dotaci.
25.11. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová
Souhrn přijatých usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 30. prosince 2020
Z25/01/12/20 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Z25/02/12/20 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Petra Havlíka a p. Jindřicha
Řezníčka.
Z25/03/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM.
Z25/04/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů a financování.
Z25/05/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pravomoc starosty města schválit závěrečné
rozpočtové opatření ve výši potřebné k uzavření finančního roku.
Z25/06/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje v paragrafovém členění (závazné ukazatele)
rozpočet města na rok 2021 jako schodkový – příjmy ve výši 60 705 085,45 Kč a výdaje ve výši
71 556 859,00 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt financováním ve výši 10 851 773,55 Kč.
Z25/07/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje střednědobý výhled na rok 2022 a 2023.
Z25/08/12/20 Zastupitelstvo města Libáň neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 605/4
v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
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Z25/09/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 1575/4 o
výměře 99 m2 a parc. č. 1575/5 o výměře 285 m2, oba v katastrálním území Libáň ve vlastnictví
Města Libáň za cenu 50 Kč/m2 ……………………………., trvale bytem ………………………..,
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z25/10/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1575/6 o
výměře 308 m2 v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň za cenu 50 Kč/m2
…………………………., trvale bytem ………………………..., s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s převodem.
Z25/11/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČO:
25264737, jako zhotovitele stavební akce: „Směrová úprava silnice II/501 u křižovatky ul. T. G.
Masaryka v Libáni“ za nabídkovou cenu 5 237 313,-- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města Libáň
pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z25/12/12/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje Směrnici o úhradě nákladů vzniklých
v souvislosti s výkonem obřadů dle § 80 odst. 1a) a 1b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle
této směrnice budou poprvé poskytnuty náhrady za obřady konané v měsíci lednu 2021.

25.12. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 11:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 25. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 12/2020
5) Návrh rozpočtu města na rok 2021
6) Schválený rozpočet na rok 2021 včetně závazných ukazatelů
7) Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 – 2023
8) Schválený střednědobý výhled na rok 2022 – 2023

- 10 -

Zápis byl vyhotoven dne: 04. 01. 2021

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Zapisovatelka:
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