Zápis 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
29. 6. 2012 od 17.00 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová, M. Vondrášek
Nepřítomní zastupitelé : J. Mádle, R. Magerstein, M. Sirakova, L.Švec
Hosté: p. Vokurka, p. Vokurková, p. Balvín p. Hána, p. Štícha, p. Mandrysz, p. Cigáňová
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program: 1) Zahájení, ověření zápisu 16. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 17. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Projednání závěrečného účtu obce

6) Závěr

1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost pěti zastupitelů obce
a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 16. zasedání ZO Libá ověřili O. Semotánová a J. Kühn.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 17. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 16.
zasedání ZO Libá předsedající navrhl O. Semotánovou a K. Hallu a dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 16. zasedání ZO Libá byli O. Semotánová a K.
Halla.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová,
M. Vondrášek proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 180/6/2012 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Vzhledem k tomu, že nebyly návrhy na doplnění
programu jednání, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje program 17. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová,
M. Vondrášek proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 181/6/2012 bylo schváleno.

4/ Zpráva starosty. Předsedající zastupitele a přítomné hosty seznámil s událostmi od
předchozího zasedání ZO Libá. ZO Libá bere zprávu na vědomí. Zpráva starosty k nahlédnutí
na OÚ Libá jako příloha zápisu 17. zasedání ZO Libá.
5/
Projednání závěrečného účtu obce. Předsedající sdělil, že hospodaření obce Libá, se
stejnými finančními položkami, které jsou v závěrečném účtu obce, bylo schváleno auditory
Karlovarského kraje. Předsedající dále vyzval ZO k vyjádření, či vznesení připomínek. Bez
připomínek. Předsedající dále sdělil, že mu telefonoval nepřítomný zastupitel J. Mádle a sdělil
mu, že finanční částky ohledně přístavby hasičské zbrojnice neodpovídají reálu čerpání,
uvedeném v závěrečném účtu obce.
Předsedající zastupitelstvu předložil kompletní fakturaci za přístavbu hasičské zbrojnice, za
výjezdovou jednotku a další výdaje. Přístavba : 60.746,-Kč. Provoz JSDH Libá : 48.937,Kč. Ostatní výdaje, vedené v účetnictví obce : 94.316,-Kč.
Na přístavbu zbrojnice bylo ZO schváleno padesát tisíc korun, tato částka byla navýšena o
10.746,-Kč z provozní režie JSDH, kde nebyla schválená částka vyčerpána. Ostatní výdaje ve
výši 94.316,-Kč jsou za práci Elči s.r.o. při zásahu (pracovní stroj), refundace mezd, pojištění,
zdravotní prohlídka, částka za obec k dotaci na opravu čerpadla zásahového vozidla, energie a
práce firmy Elči s.r.o. na přístavbě zbrojnice před zimním obdobím, které se svépomocí
nestihly dokončit. Částka provozu JSDH a přístavby hasičské zbrojnice v součtu odpovídá
schváleným výdajům dle závěrečného účtu obce.
Celkové náklady na provoz hasičské zbrojnice a JSDH Libá, v součtu s ostatními výdaji,
s kterými nebylo v návrhu na příspěvek počítáno, celkově činily 252.936,-Kč. K tomuto
předsedající uvedl, že v následujícím roce 2013 bude striktně vycházeno z konkrétních potřeb
JSDH Libá. Požadavky ze strany velitele jednotky budou zpracovány tak, aby odpovídaly
reálnému stavu. K. Halla k věci uvedl, že to přesně vypovídá o způsobu čerpání finančních
prostředků v minulosti a vyjádřil souhlas, s přesným určením potřeb JSDH dle pravidla, co
nebude stanoveno, nebude zaplaceno.
Jelikož nebyly další připomínky, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje závěrečný účet obce Libá za rok 2011.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová,
M. Vondrášek proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 182/6/2012 bylo schváleno.
Před závěrem požádal o slovo host, p. Balvín. Přednesl průběh inventur JSDH Libá a stav
hasičské zbrojnice. Závěrem uvedl, že za čtyřicet let činné služby toho viděl hodně, ale takový
„bordel“ jako v Libé ještě neviděl a že ho to velice zklamalo. Dále se p. Balvín stručně
vyjádřil ke konkrétním místům v obci Libá, kde je zapotřebí zjednat nápravu. Např. zarostlá
značka upozorňující na silniční retardér u domu p. Kulhavého a další. ZO vzalo příspěvek p.
Balvína na vědomí.
19/ Závěr. V 18.00 hodin starosta ukončil zasedání ZO Libá s tím, že všechny projednávané
náležitosti budou součástí zápisu 17. zasedání ZO Libá.

Ověřovatelé zápisu:
Olga Semotánová
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Bc. Miloš Vondrášek
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