Zápis z ustanovujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
31. 10. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, M. Vondrášek. V. Votíková,
P. Zumr
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Dosavadní starosta obce navrhl tento program jednání:
1) Zahájení, usnášení schopnost ZO Libá
2) Složení slibu zastupitele
3) Volba starosty
4) Volba místostarosty
5) Zřízení finančního výboru
6) Zřízení kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Nabídka koupě p.p. č. 285/3 k.ú. Libá o vel. 993 m²
9) Kostel sv. Kateřiny v Libé – žádost o Římskokatolické církve o fin. příspěvek
10) Různé
11) Závěr
1/Zahájení, usnášeníschopnost ZO Libá. Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost
osmi zastupitelů a usnášeníschopnost ZO Libá. Zastupitelstvo seznámil s omluvou Zbyňka Hroníka,
nemůže se z pracovních důvodů dnes dostavit.
2/ Složení slibu zastupitele. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2,3 zákona č. 128/1990 Sb o Obcích
(obecním zřízení) volené zastupitele obce Libá seznámil s podmínkami složení slibu zastupitele. Slib
bude předsedajícím přečten a každý má k vyjádření svého souhlasu zřetelně pronést „slibuji“.
Předsedající přečetl slib :
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Zbyšek Balvín, Karel Halla, Radek Jaroch, Josef Kühn, Libor Vokurka, Miloš Vondrášek, Věra
Votíková a Petr Zumr jednotlivě pronesli „slibuji“, čímž byl slib zastupitele v souladu s příslušným
ustanovením zákona o obcích vykonán.
Předsedající dále ZO Libá seznámil s tím, že veškeré hlasování zastupitelstva obce Libá bude v souladu
s jednacím řádem obce prováděno aklamací a zapisováno jmenovitě. Pokud by chtěl některý zastupitel
hlasovat tajně, bylo by o jeho návrhu ad hoc hlasováno. Bez připomínek.
Předsedající ZO Libá požádal o navržení ověřovatelů a zapisovatele ustanovujícího zasedání ZO Libá.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi K. Halla a Věra Votíková. Jako zapisovatel M. Vondrášek.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje aby ověřovateli ustanovujícího zasedání byli K. Halla a V. Votíková a
zapisovatelem M. Vondrášek.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, M.
Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/10/2014 bylo schváleno.
3) Volba starosty. Předsedající ZO Libá vyzval k podání návrhů. J. Kühn se přihlásil s tím, že do funkce
starosty obce Libá navrhuje dosavadního starostu Miloše Vondráška. Předsedající dal hlasovat o prvním
návrhu.
Návrh usnesení :
ZO Libá volí starostou obce Libá p. Miloše Vondráška.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr proti : 0 zdrželi se: M. Vondrášek
Usnesení č. 2/10/2014 bylo schváleno.
4) Volba místostarosty. Předsedající ZO Libá vyzval k podání návrhů. Z. Balvín se přihlásil s tím, že jako
místostarostu navrhuje K. Hallu, jelikož by si přál aby kontinuita ve vedení obce nadále pokračovala. Předsedající
dal hlasovat o prvním návrhu.

Návrh usnesení :
ZO Libá volí místostarostou obce Libá p. Karla Hallu.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Z. Balvín, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V. Votíková, P.
Zumr
proti : 0
zdrželi se: K. Halla
Usnesení č. 3/10/2014 bylo schváleno.
5) Zřízení finančního výboru. Předsedající ZO seznámil s potřebou zřízení Finančního výboru a
přednesl náplň jeho činnosti. Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný, předsedou musí být zastupitel
obce vyjma starosty a místostarosty. Dalším členem může být zastupitel nebo občan obce, ale bylo by
vhodné, aby nejméně jeden člen byl z občanů obce Libá. Z řad občanů obce předsedající navrhl p. K.
Kulhavého, který již v minulosti ve výboru obce byl a se svou nominací vyslovil svůj souhlas. Jako
předseda finančního výboru byl navržen zastupitel obce P. Zumr, jako člen zastupitel obce Z. Balvín.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o zřízení finančního výboru, jehož předsedou bude Petr Zumr a členy Zbyšek
Balvín a Karel Kulhavý.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/10/2014 bylo schváleno.
6) Zřízení kontrolního výboru. Předsedající ZO seznámil s potřebou zřízení Kontrolního výboru a
přednesl náplň jeho činnosti. Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, předsedou musí být zastupitel
obce vyjma starosty a místostarosty. Dalším členem může být zastupitel nebo občan obce, ale bylo by
vhodné, aby nejméně jeden člen byl z občanů obce Libá. Z řad občanů obce předsedající navrhl p. Pavla
Běhala, který se svou nominací vyslovil svůj souhlas. Jako předseda kontrolního výboru navržen
zastupitel obce J. Kühn, jako člen zastupitel obce L. Vokurka. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o zřízení kontrolního výboru, jehož předsedou bude Josef Kühn a členy Libor
Vokurka a Pavel Běhal.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/10/2014 bylo schváleno.
7) ) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Po krátké diskusi se
ZO Libá shodlo, že volení zastupitelé obce nereflektují na odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Místostarosta obce Libá K. Halla prohlásil, že stejně jako v předchozím volebním období
nebude pobírat mzdu za výkon své funkce. Funkce starosty zůstává nadále uvolněná, tedy na plný
pracovní úvazek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje, že neuvolněným členům zastupitelstva nebude vyplácena žádná
odměna za výkon mandátu člena zastupitelstva, funkce místostarosty bude vykonávána bez nároku
na mzdu a funkce starosty bude uvolněná.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/10/2014 bylo schváleno.
8) Nabídka koupě p.p. č. 285/3 k.ú. Libá o vel. 993 m².
Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou majitelek p.p. č. 285/3 k.ú. Libá o vel. 993 m² na její odprodej
obci Libá za 200,-Kč/1m². Parcela je ve středu obce za prodejnou potravin a po jejím odkoupení by byla
sloučena s obecní parcelou o velikosti 4417 m². Odkoupením by obec získala parcelu pro budoucí
stavební záměry o celkové rozloze 5410 m². Vzhledem k tomu, že ZO Libá vyslovilo všeobecný souhlas
s koupí, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje o odkoupení p.p. č. 285/3 k.ú.Libá o velikosti 993 m² za částku
200,-Kč/1 m².
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/10/2014 bylo schváleno.
9) Kostel sv. Kateřiny v Libé – žádost o Římskokatolické církve o fin. příspěvek. Předsedající
požádal místostarostu K. Hallu, zda by ZO Libá neseznámil s průběhem jednání s Římskokatolickou
farností Františkovy Lázně. (dále jen ŘKFFL) Jmenovaný k věci uvedl, že v předchozím volebním
období byla zpočátku ze strany obce vyvíjena snaha na dohodě k převodu kostela svaté Kateřiny v Libé
do majetku obce Libá. Jednání dopadla neúspěšně. Dále v předchozím volebním období ŘKFFL
prostřednictvím pátera P. Janečka opakovaně žádala o finanční příspěvek na opravu kostela. Příspěvek
nebyl opakovaně schválen. Při posledním jednání mezi zástupci obce v říjnu 2014 došlo k vzájemné
shodě a dohodě na vzájemné spolupráci. K nahlédnutí byly předloženy zápisy z předchozích jednání a ze
závěrečného jednání v říjnu 2014. Z uvedeného důvodu posunu v jednání, příslibu vzájemné komunikace
a vstřícnosti K. Halla navrhl podpořit rekonstrukci kostela svaté Kateřiny v Libé formou účelové dotace
částkou ve výši 50.000,-Kč. Po krátké diskusi dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje o schválení fin. příspěvku ve výši 50.000,-Kč určeným na
rekonstrukci kostela svaté Kateřiny v Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Z. Balvín, K. Halla, J. Kühn, L. Vokurka, V. Votíková
proti : R. Jaroch
zdrželi se: P. Zumr
Usnesení č. 8/10/2014 bylo schváleno.
10) Různé.


Předsedající ZO Libá seznámil se zamítnutím dotační žádosti do Regionálního programu
operačního prostředí Severozápad (dále jen ROP) na akci Zámecká tůň pod hradem v Libé.
Podklady pro podání žádosti zpracovávala firma OLIVIUS s.r.o. na základě ústní dohody o
zpracování žádosti a jejím uhrazení při její úspěšnosti. Žádost byla zamítnuta z důvodu, citace:
„projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami v příslušné oblasti podpory.“ Jedná se
již o druhou zamítnutou žádost ke stejnému projektu zpracovávanému spol. OLOVIUS s.r.o..
Předchozí žádost byla zamítnuta v Operačním programu životního prostředí Ministerstva
životního prostředí. Dle sdělení MŽP byla zamítnuta z důvodu nepoužití vzorce výpočtu objem
nádrže a tomu odpovídající finanční částka při podání žádosti a žádost, která byla jinak
v pořádku, přesáhla předpokládanou cenu vodní nádrže před výběrovým řízením o 135.000,-Kč.
Spol. OLIVIUS s.r.o. si nyní nárokuje uhrazení zaslané faktury za zpracování žádosti ve výši
60.500,-Kč. Vzhledem k tomu, že zamítnutá žádost do ROPu vycházela z předchozího zpracování
z minulého roku a výsledná žádost podaná spol. OLIVIUS s.r.o. byla z formálních důvodů
zamítnuta, je hrazení faktury zcela neodpovídající dosaženým výsledkům. Podmínkou proplacení
faktur činnosti je úspěšná žádost, což se opakovaně nestalo. Předsedající dal hlasovat o zamítnutí
finančních nároků spol. OLIVIUS s.r.o..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje o zamítnutí finančních nároků spol. OLOVIUS s.r.o. ve výši
60.500,-Kč za zpracování dotační žádosti do Regionálního operačního programu Severozápad na
akci Zámecká tůň pod hradem v Libé, jelikož žádost nebyla zpracována v souladu s cíli a
aktivitami v příslušné oblasti podpory a byla opakovaně z důvodu pochybení spol. OLIVIUS s.r.o.
neúspěšná.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/10/2014 bylo schváleno.


Zastupitelstvo obce v krátké diskusi projednalo pokácení vzrostlých stromů v okolí hasičské
zbrojnice a dětského hřiště. V době vegetačního klidu bude v letošním roce provedeno pokácení a
na jaře následujícího roku bude provedena nová výsadba nižších okrasných dřevin do aleje, která
bude lemovat popsanou lokalitu. Část výtěžku dřevin bude použit pro obecní účely, palivové
dřevo bude nabídnuto občanům obce. Důvodem změny výsadby je bezpečnost návštěvníků
dětského hřiště a přilehlých komunikací. Vzhledem k tomu že ZO vyslovilo jednohlasný souhlas,
dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje pokácení vzrostlých dřevin v okolí dětského hřiště a hasičské
zbrojnice v Libé s tím, že na jaře následujícího roku bude provedena náhradní alejová výsadba
okrasných dřevin nižšího typu, pověřuje starostu obce zajištěním poptávkového řízení k zajištění
nejvýhodnější nabídky a podpisem smlouvy s jeho vítězem.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/10/2014 bylo schváleno.


Vzhledem k navyšujícímu počtu komunální techniky a nedostatečné parkovací kapacity
v Technickém areálu obce Libá předsedající navrhl v zimním období zajistit projektovou
dokumentaci po stavební povolení k budoucímu dostavění garáží v Technickém areálu obce.
Vzhledem k tomu že ZO Libá projevilo souhlas, dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje pořízení projektové dokumentace po stavební povolení
k dostavění garáží v technickém areálu obce Libá, pověřuje starostu obce zajištěním poptávkového
řízení k zajištění nejvýhodnější nabídky a podpisem smlouvy s jeho vítězem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/10/2014 bylo schváleno.
11) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Lbá v 20.00 hodin s tím, že veškeré
projednávané náležitosti a slib zastupitelů budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé :

Mgr. Karel Halla
místostarosta

Bc. Miloš Vondrášek
starosta

Věra Votíková

