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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Libčany ve volebním období  
2022–2026 ze dne 22. 2. 2023 od 19.00 hod v Želí 

 

Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina) 
Domek Tomáš, Etrych Aleš, Fejglová Hana, Jerjeová Olga, Jaroslav Mádlo, Jakub 
Vanický, Bc. Veselka Petr, Mgr. Žitková Iva 
 
Omluveni:  Marek Pišl 
 
Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, přivítání přítomných. 
Zasedání Zastupitelstva Obce Libčany bylo starostou obce zahájeno v 19:00 hod. 
Řídícím schůze byl navržen Bc. Petr Veselka 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Hana Fejglová, Tomáš Domek  
Předsedou návrhové komise byl navržen: Jakub Vanický 
Členkou návrhové komise: Olga Jerjeová,  
Zapisovatelkou byla navržena: Mgr. Iva Žitková 

 
Usnesení:1/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
Bc. Petra Veselku     - řídícím schůze zastupitelstva 
Hana Fejglová, Tomáše Domka              - ověřením zápisu ze zasedání 
Jakuba Vanického                 - předsedou návrhové komise  
Olgu Jerjeovou     - členkou návrhové komise 
Mgr. Ivu Žitkovou                                               - zapisovatelkou 
 
(Hlasování: pro 8  -  proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
Řídící přečetl program schůze tak, jak byl navržen na pozvánce. 
Protože nebyly k takto navrženému programu žádné připomínky, nechal tento 
program schválit. Pozvánka bude v příloze tohoto zápisu. 

 
Usnesení:2/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
program svého zasedání ve znění uvedeném na pozvánce. 
(Hlasování: pro  - 8 proti - 0  zdržel(a) se -0 ) 
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2. Kontrola plnění usnesení a schválení zápisu z minulého zasedání. 
Kontrolní výbor (dále jen KV) provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání. 
 

- Kv se ptal, zda byl odeslán neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Libčany?  
 

Ano, byl odeslán.  
 

- Kv se ptal, jak dopadlo podání cenových nabídek na akci „Celková revitalizace 
veřejného osvětlení“? 

-  
Bude dnes na programu jednání. 
 

- Kv se ptal, kdy započnou práce na opravě komunikace mezi čp.261 a čp. 228 
v Libčanech?   

 
Starosta sdělil, že práce proběhly v prosinci 2022. Cesta není kompletní. Chybí 
dodělat krajnice, které proběhnou v dohledné době. 
 

- Kv se ptal, kdy započnou zemní práce a stavba základnové desky v místní 
Bažantnici? 
 

Zemní práce musí být hotové do poloviny měsíce března. 
 

- Kv se ptal, zda byla uhrazena částka za plechovou halu do místní Bažantnice? 
 
Ano, byla uhrazena první záloha, další záloha je při dodání a poslední je po 
kompletaci haly. 
 
 
Bylo konstatováno, že zápis ze 3. zasedání byl ve stanovené lhůtě vyvěšen na 
elektronické desce a je v písemné a ověřené podobě k dispozici na Obecním úřadě  
v Libčanech. Poté byli vyzváni přítomní zastupitelé ke vznesení připomínek k tomuto 
zápisu.  
Protože se nikdo nepřihlásil s žádnou připomínkou, nechal tento zápis schválit. 

 
Usnesení: 3/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva Obce Libčany ze dne 19.12. 2022 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 - zdržel(a)se 0 ) 
   

3. Vyhodnocení výběrového řízení na projekt „Celková revitalizace 
veřejného osvětlení“. 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že celý proces výběrového řízení veřejné 
zakázky proběhl a na starost to měla společnost Deregio Tender, s.r.o, IČO: 
02122855. Dnes zasedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek, které dorazily. 
Celkem dorazily 4 nabídky, ale jedna firma musela být vyloučena, protože nesplnila 
požadované parametry. Komise vybírala ze tří firem: 
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- Veolia Energie ČR, a.s. IČO: 45193410 v celkové výši 2 190 000,- Kč bez DPH. 
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. IČO: 25721018 v celkové výši 1 977 000,- Kč bez 
DPH 
- LAMBERGA s.r.o. IČO 29241723 v celkové výši 1 960 999,- Kč bez DPH. 
  
Usnesení:4/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nejnižší cenovou nabídku na revitalizaci veřejného osvětlení v Libčanech od firmy 
LAMBERGA s.r.o. IČO 29241723 v celkové výši 1 960 999,- Kč bez DPH. V případě 
neobdržení dotace, akce se nebude realizovat. 
 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0)    
 
 4.   Dohoda o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku č.: 
1/2023 s Lesy ČR 
Starosta informoval o nutnosti vzdání se práva na náhradu škody, které vyžadují 
Lesy ČR, aby se mohla postavit plechová hala v místní Bažantnici. Stavba totiž 
nebude splňovat zákonem vymezenou vzdálenost od hranice lesa. 
 
Usnesení:5/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku č.1/2023 s Lesy 
ČR 
(Hlasování: pro 8 – proti  0- zdržel(a) se 0 )  
 
 
 5. Záměr pronájmu p.p.č.161/10 v k.ú. Libčany   
Starosta seznámil přítomné se situací, že obec byla požádána firmou Zásilkovna o 
rozšíření místního Z-Boxu před obchodem Hruška. Obyvatelé tuto služby hodně 
využívají a kapacity stávající dvouřadé skříňky Z-Boxu již nedostačují. Rádi by ho 
rozšířili o jednou tolik. 
 
Usnesení: 6/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306 o navýšení 
kapacity Z-Boxu 
(Hlasování: pro 8 – proti  0– zdržel(a) se 0) 
 
 6. Odkup pozemku p.č. 180 v k.ú. Hvozdnice 
Starosta seznámil s žádostí o odkup pozemku v k.ú. Hvozdnice, jedná se o strouhu o 
výměře 2524 m2, kterou by nadále odkoupil a rád využíval Ing. Jan Hanuš jako 
přírodní biotop pro zvěř. 
 
Informace na vědomí. 
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 7. Žádost o finanční dar Zdravotní klaun, o.p.s. 
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek pro Zdravotní 
klaun, o.p.s., který chodí po nemocnicích. 
 
Usnesení:7/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
finanční dar pro Zdravotní klaun, o.p.s. ve výši 5.000,- Kč. 
 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0)   
 

8.  Informace o rekonstrukci Kanalizace Libčany – průběh obcí 
 

Starosta seznámil všechny přítomné se započetím prací na rekonstrukci kanalizace 
v Libčanech. Zakázku provádí firma VODOEKOSTAV s.r.o. 
 
Mimo jiné všechny požádal, aby dbali na zvýšenou bezpečnost při průjezdu obcí, kde 
bude po částech provoz řízen kyvadlově. Práce by měly skončit do konce měsíce 
listopadu 2023. 
 
Dotaz vznesla Mgr. Jaroslava Slavíková, jak bude rekonstrukce kanalizace probíhat 
dál směrem k horní zastávce, kde by měla být kanalizace v nejhorším stavu. Starosta 
o výstavbě kanalizace v tomto úseku neví a doptá se na dalším jednání. Doposud o 
tomto úseku se společností VAK nebylo jednáno. 
 
Informace na vědomí. 
 

9. Žádost o dotaci na rok 2023 pro SK Libčany 
 
SK Libčany jako již každoročně poslali žádost na finanční příspěvek od obce Libčany 
ve výši 200 000,- Kč. Jedná se o příspěvek na údržbu hrací plochy, dopravy na 
utkání, materiálního vybavení, startovné v soutěžích a turnajích apod. 
 
Usnesení:8/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany  
schvaluje: 
finanční příspěvek pro spolek SK Libčany na rok 2023 ve výši 200.000,- Kč ve dvou 
splátkách po 100.000,- Kč v měsíci červnu a druhá v měsíci prosinci po předložení 
dokladů. 
 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 

10.  Žádost o finanční dar mužstvu SK Libčany B 
 
Starosta informoval, že každoročně žádají B mužstvo Libčany na provoz týmu. Jedná 
se o celkovou částku 30 000,- na celý rok, vždy ve dvou splátkách 15.000,- v měsíci 
červnu a 15.000,- v měsíci prosinec. 
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Usnesení:9/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
finanční dar ve výši 30.000,- Kč na rok 2023 ve dvou splátkách po 15.000,- v měsíci 
červnu a měsíci prosinec za předpokladu, že oddíl bude fungovat. 
(Hlasování: pro 8 – proti 0 - zdržel(a)se 0)   
 
 

11. Cenové nabídky na „Bar a kuchyň Osvěžovna Želí“ 
Starosta seznámil zastupitelstvo se třemi cenovými nabídkami na rekonstrukci baru a 
kuchyňě v Želí Osvěžovně. Nechal zastupitelstvo hlasovat o nejnižší z nich.  
Byly osloveny 3 firmy: 
 
JIPA CZ s.r.o. IČO: 25289021 v celkové výši 269 711,42,- Kč včetně DPH. 
Karel Knejfl IČO: 15596711 v celkové výši 263 199,20 Kč včetně DPH. 
ALDAN s.r.o. IČO: 27554538 v celkové výši 250 557,12 Kč včetně DPH. 
     
Usnesení:10/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nejlevnější cenovou nabídku od firmy ALDAN s.r.o. IČO 27554538 v celkové výši 
250 557,12,- Kč. 
(Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel(a) se 1 ) 
 
 12. Cenové nabídky „Rekonstrukce volební místnosti v Želí“ 
 
Starosta předložil zastupitelům tři cenové nabídky na rekonstrukci volební místnosti 
v Želí a nechal hlasovat o nejnižší z nich. 
 
Zdeněk Kocián IČO: 62725963 v celkové výši 280.711,- Kč včetně DPH. 
TERESTAV s.r.o. IČO: 17757002 v celkové výši 268.816,43,- Kč včetně DPH. 
Michal Harrer IČO: 17691257 v celkové výši 285.344,50,- Kč včetně DPH. 
 
Usnesení:11/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nejnižší cenovou nabídku od TERESTAV s.r.o. ve výši 268.816,43,- Kč včetně DPH 
na rekonstrukci volební místnosti v Želí. 
(Hlasování: pro 8  - proti 0 - zdržel(a) se 0 ) 
 
 

13. Cenové nabídky chodník a schodiště MŠ Libčany 
Starosta seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na chodník a schodiště MŠ 
Libčany a nechal hlasovat o nejnižší z nich. 
Byly osloveny 3 firmy: 
 
Petr Pšenička IČO: 763 27078 v celkové výši 255.714,- Kč včetně DPH. 
REKOM Nový Bydžov, a.s. IČO 25364737 v celkové výši 242 822,- Kč včetně DPH. 
OK ZAHRADY s.r.o. 28768655 v celkové výši 229 647,- Kč včetně DPH. 
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Usnesení:12/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
nejnižší cenovou nabídku od firmy OK ZAHRADY s.r.o. IČO: 28768655 ve výši 
229 647,- Kč včetně DPH na chodník a schodiště u MŠ. 
(Hlasování: pro 8 - proti  - zdržel(a) se ) 
 
 14. Různé 
 
 
a) Rozpočtové opatření č. 15/2022 
 
Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu. 
 
Na vědomí. 
 
 
b) Finanční dar na mládež SK Libčany 
 
Na jarní část budou přihlášeny 4 týmy mládeže. 
 
Usnesení:13/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
finanční dar ve výši 40.000,- Kč ve dvou splátkách po 20.000,- Kč na jarní část a 
20.000,- Kč na podzimní část 2023 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
 
c) Finanční dar Šipkařský klub ,,Želáci Želí“ 
 
Starosta informoval, že každý rok poskytujeme klubu 5 000,- Kč na činnost klubu 
v daném roce. 
 
Usnesení:13/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
schvaluje: 
finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Šipkařský klub ,,Želáci Želí“ 
 (Hlasování: pro 7 - proti  - zdržel(a) se 1) 
 
d) Informace AUDIT  
 
Audit na obci proběhl 7. 2. 2023 s výsledkem bez výhrad. 
 
Informace na vědomí. 
 
 
 
 



Zápis ze 4. zasedání obce Libčany ve volebním období 2022-2026 
 

 - 7 -  

e) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotace na výměnu povrchu víceúčelového 
sportoviště a parket v tělocvičně ve výši 800.000,- Kč. Tato akce bude probíhat 
v letních měsících. 
 
Po dotázání starosta vysvětlil a upřesnil, z jakých materiálů se budou nové povrchy 
skládat. 
 
Informace na vědomí. 
 
f) Žádost o čerpání vody z rybníka Brigádník 
 
ZD Libčany podalo žádost o čerpání vody z rybníka Brigádník v období duben-září 
2023. 
 
Usnesení:14/4/2023 
Zastupitelstvo Obce Libčany 
neschvaluje: 
čerpání vody z rybníka Brigádník z důvodu vypuštění rybníka v letních měsících. 
(Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel(a) se 0) 
 
g) Ukončení činnosti obchodu v Želí 
 
Provozovatelka obchodu v Želí ukončuje činnost ze zdravotních důvodů. Starosta 
celou záležitost projednal s občany Želí, obchod tu fungoval 3 dny v týdnu, byl 
využíván a rádi by, aby tomu tak fungovalo nadále. Starosta slíbil, že celou věc bude 
řešit, projedná nejrůznější varianty, i za cenu finanční podpory obce by chtěla obchod 
ponechat v provozu. 
 
Informace na vědomí. 
 
h) Výsadba stromů v Želí 
 
OK ZAHRADY zajistí výsadbu uhynulých stromů.  
Občané Želí vyjádřili nespokojenost s tím, že na cestu jezdí auta a ničí ji. Starosta 
slíbil projednat možnosti uzavření této cesty pro automobily dopravním značením 
nebo závorou. 
 
Informace na vědomí. 
 

15. Diskuse 
 

Magistra Jaroslava Slavíková se zeptala na plány s cestou mezi Libčany a Lhotou 
pod Libčany tzv. „Betonka“. Starosta obce jednal na Kraji o případné cyklostezce, ale 
vše se zkomplikovalo na přecházení státní silnice.  
 
Byl podán návrh na vyhloubení děr pro stromy před výsadbou ne vrtákem, ale 
vyhloubení bagrem.  
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 16. Závěr 
 
Usnesení Zastupitelstva obce Libčany byla přijímána v průběhu jednání k jednotlivým 
bodům. Starosta Bc. Petr Veselka poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání 
zastupitelstva ve 20:34 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1. prezenční listiny 
2. pozvánka 
3. rozpočtové opatření 15/2022 
 
 
Zapsala: Mgr. Iva Žitková    V Libčanech, dne 23. 2. 2022 
 
………………..........    ……... …………………………………………… 
       starosta             místostarostové 

 
 

ověřovatelé zápisu:……………………………………………………………… 

 

 


