Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Libá,
konaného dne 28 2. 2011, od 18:00 hodin v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová,R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek
Hosté: p. Vokurková,p. Balvínová, p. Vašíčková, p. Bečková, p. Petrášová, p. Nováková, p. Kulhavá, p.
Kulhavý, p. Müllerová, p. Pivoňková, p. Hrůza P., p. Hrůza J., Rossmeissel Jiří., p. Rossmeissel Jan, p.
Novák, p. Přílepek, p. Munzar, p. Zumr, p. Petrovka, p. Voráč, s. Jirásková
Starosta obce navrhl tento program jednání:
1) Zahájení, ověření zápisu z 3. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Volba náhradního člena kontrolního výboru za p. Cigáňovou
5). Schválení záměru prodeje 5m2 p. Turkové pod přístavbou domu
6) Schválení výše příspěvku ČSŢ o.s. Libá
7) Schválení výše příspěvku Dámskému klubu
8) Schválení výše příspěvku fotbalovému oddílu Start Libá
9) Schválení výše příspěvku ZŠ a MŠ Libá
10) Schválení výše příspěvku SDH Libá
11) Rozpočet obce
12) Letní slavnosti přátelství, organizace akce
13) Pověření kontr.výboru provést kontrolu vyuţití fin. prostředků z rozpočtu obce pro SDH Libá za rok 2007 –
2009, předkládání výročních zpráv o hospodaření SDH obci Libá, doloţení rozhodování (hlasování) o nakládání
s fin. prostředky obce Libá v rámci výkonného výboru SDH Libá
14) Spor obce Libá s ELČI s.r.o.
15) Dotazy a podněty občanů
16) Závěr

bod programu č. 1: Zahájení zasedání ZO Libá bylo posunuto na 18.05 hod. z důvodu zpoţdění
zastupitelky J. Najmanové, pozdní příchod byl omluven. Předsedající přivítal přítomné zastupitele a
hosty, konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva z důvodu přítomnosti 8 zastupitelů. Zastupitel B.
Štícha se dostavil v 18.15 hodin s tím, ţe byl u lékaře. Předsedající dále uvedl, ţe zápis ze 3. zasedání ZO
Libá ověřil zastupitel B. Štícha, ale nebyl dosud ověřen pro podání námitky proti zápisu ze strany
zastupitele Josefa Mádleho.
Předsedající přítomné seznámil s námitkou zastupitele J. Mádleho proti zápisu 3. zasedání ZO Libá a
místostarosta K. Halla dodal, ţe podle Jednacího řádu obce Libá byla podána po lhůtě k jejímu uplatnění.
Předsedajícím byl ověřovatel zápisu 3. zasedání ZO Libá J. Mádle vyzván, aby přednesl své námitky.
Josef Mádle uvedl, ţe poţaduje zápis 3. zasedání ZO Libá doplnit v bodu č. 9, jelikoţ osobně
navrhoval, ţe místostarosta obce nebude pobírat ţádný plat, jelikoţ to mělo Sdruţení nezávislých
kandidátů v programu, a ţe tento jeho návrh poté podpořil místostarosta K. Halla a dále doplnit zápis 3.
zasedání ZO Libá v bodu programu č. 11 o návrh zastupitele J. Kühna, ţe pozemek obce Libá o vel. 5 m2
na st. p.č. 74/1 v k.ú. Libá pod přístavbou domu paní Turkové by mohl být odprodán za symbolickou 1
korunu nebo přenechán bezúplatně.
Dále zastupitel Josef Mádle uvedl, ţe zápis 3. zasedání ZO Libá byl vyvěšen na úřední desce, aniţ by
byl jím ověřen, přestoţe pod ním bylo úřední razítko obce. K tomuto předsedající uvedl, ţe toto
konzultoval s právním odborem Karlovarského kraje. Zápis má být 10 dnů po konání zasedání veřejnosti
k nahlédnutí na Obecním úřadu a není dána povinnost zápis zveřejňovat na úřední desce, je povinnost na
úřední desku vyvěsit program jednání Zastupitelstva obce, datum a čas konání zasedání. Pokud mají
občané do zápisu nahlédnout před jeho ověřením na Obecním úřadu, proč by nemohla veřejnost
neověřený zápis, který je moţno doplnit, shlédnout před jeho ověřením na úřední desce. K tomuto
zastupitel J. Mádle uvedl, ţe rovněţ toto konzultoval s právníkem a má za to, ţe by to tak být nemělo.
K doplnění zápisu 3. zasedání ZO Libá předsedající uvedl, ţe nevidí problém v jeho doplnění o
námitky ověřovatele J. Mádleho s tím, ţe o tomto bude hlasováno po schválení programu jednání ZO
Libá.

bod programu č. 2: Předsedající navrhl program jednání ZO Libá před jeho schválením doplnit o
bod hlasování o námitkách J. Mádleho a dále o bod návrhu vedoucí mladých hasičů p. P. Kulhavé ve věci
příspěvku Obce Libá mladým hasičům – dětem, se zařazením za projednání příspěvku JSDH Libá.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje navrţený program zasedání doplněný o projednání námitek zastupitele J.
Mádleho proti zápisu 3. zasedání ZO Libá a doplněný o projednání příspěvku SDH Libá – mladí
hasiči.
Předsedající dal hlasovat o schválení navrţeného programu.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 33/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 3 : Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu 4. zasedání ZO Libá a poţádal
zastupitele B. Štíchu, zda bude ověřovatelem zápisu 4. zasedání ZO, jmenovaný souhlasil.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o ověřovateli zápisu 4. zasedání ZO Libá p. B. Štíchovi.
Předsedající dal hlasovat o navrţeném ověřovateli zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 34/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhu druhého ověřovatele zápisu 4. zasedání ZO Libá.
Zastupitel L. Švec navrhl jako druhého ověřovatele zastupitele Josefa Mádleho.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby druhým ověřovatelem zápisu 4. zasedání ZO Libá byl p. J. Mádle
Předsedající dal hlasovat o navrţeném ověřovateli zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 3
Proti 4
Usnesení č. 35/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 2

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k dalšímu návrhu druhého ověřovatele 4. zasedání ZO Libá.
Zastupitel L. Švec navrhl jako druhého ověřovatele p. Marii Sirakovou.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby druhým ověřovatelem zápisu 4. zasedání ZO Libá byla p. Marie Siraková
Předsedající dal hlasovat o navrţeném ověřovateli zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 36/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 4: Předsedající navrhl volbu nového člena kontrolního výboru za p. J. Cigáňovou,
jelikoţ je nyní zaměstnancem obce a vyzval zastupitele k předkládání návrhů na nového člena
kontrolního výboru. Zastupitelka M. Siraková navrhla přítomného hosta p. Radku Müllerovou s tím, ţe
má zkušenosti ze zastupitelstva v Chebu.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o novém členu kontrolního výboru p. Radce Müllerové.
Předsedající dal hlasovat o navrţeném členu kontrolního výboru.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 37/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 5: Předsedající uvedl, ţe na předchozím zasedání ZO Libá zastupitele seznámil

s ţádostí p. Turkové o odkoupení 5 m2 ze st. p.č. 74/1 k.ú. Libá, majetek obce Libá, pod přístavbou
domu z důvodu kolaudace přístavby, která byla v minulosti omylem zčásti postavena na obecním
pozemku a navrhl schválení záměru prodeje 5 m2 st. p.č. 74 v k.ú. Libá.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje 5 m2 ze st. p.č. 74/1 k.ú. Libá, majetek obce Libá na
základě ţádosti p. Zdeňky Turkové.
Předsedající dal hlasovat o navrţeném členu kontrolního výboru.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 38/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 6: Předsedající navrhl projednání ţádosti Českého svazu ţen o příspěvek obce
Libá na provoz občanského sdruţení ve výši 27 100,-Kč v roce 2011. Vzhledem k tomu, ţe nikdo neměl
k ţádosti ČSŢ o.s. připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku obce Libá ČSŢ o.s. ve výši 27 100,-Kč na provoz v roce
2011.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 39/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 7: Předsedající navrhl projednání ţádosti Dámského klubu o příspěvek obce Libá
na rok 2011 ve výši 11 000,-Kč, který byl předloţený p. Blaţenou Hackerovou. Dále předsedající uvedl,
ţe příspěvek obce v loňském roce činil 6000,-Kč. Místostarosta K. Halla uvedl, ţe v ţádosti nebylo
přesně specifikováno na jaké účely budou finance obce pouţity, v ţádosti bylo uvedeno pouze pořádání
besed a seminářů. K. Halla dále uvedl, ţe nesouhlasí se schvalováním bianko šeků bez konkrétního
rozpisu, jelikoţ se jedná o peníze obce a přidělování peněz by mělo mít svá pravidla, tedy konkrétně
doloţit na co, a poté v závěru roku doloţit, jak byly prostředky obce vyuţity.
K tomuto se přihlásil přítomný host, p. A. Pivoňková s tím, ţe je zde za dámský klub, a ţe příspěvek je
vyuţíván na pořádání výletů, zakoupení květin oslavencům, pořádání besed a seminářů a dále ţe všechny
prostředky obce byly vţdy plně vyuţity. K tomuto Karel Halla uvedl, ţe čerpání fin. prostředků obce by
mělo mít do budoucna svá jasně stanovená pravidla. Předsedající navrhl hlasovat o ţádosti dámského
klubu o příspěvek na rok 2011.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku obce Libá Dámskému klubu ve výši 11 000,-Kč na rok 2011
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Usnesení č. 40/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 2

Předsedající vyzval zastupitele k předkládání dalších návrhů. Místostarosta K. Halla navrhl ke schválení
částku 8000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku obce Libá Dámskému klubu ve výši 8 000,-Kč na rok 2011

Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1
Usnesení č. 41/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 4

Předsedající opětovně vyzval zastupitele k podávání dalších návrhů. Místostarosta K. Halla opětovně
navrhl částku 8 000,-Kč s tím, ţe v případě nutnosti by mohlo být v průběhu roku 2011 jednáno o
případném navýšení příspěvku.
Návrh usnesení:
ZO Libá opětovně hlasuje o schválení příspěvku obce Libá Dámskému klubu ve výši 8 000,-Kč na
rok 2011
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 1
Usnesení č. 42/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 8 : Předsedající navrhl projednání ţádosti fotbalového oddílu Start Libá o
příspěvek na provoz oddílu, umístění sloupů a sítí za branky, postavení plotu a rekonstrukci kabin v
celkové výši 125 000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku fotbalovému oddílu Start Libá ve výši 125 000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 3
Proti 5
Usnesení č. 43/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 1

Předsedající vyzval zastupitele k předkládání dalších návrhů a dále uvedl, ţe v loňském roce byla oddílu
Start Libá schválena provozní záloha ve výši 20 000,-Kč a další otázky byly řešeny v průběhu roku.
Místostarosta K. Halla navrhl schválení provozní zálohy 20 000,-Kč na účet oddílu, postavení sloupů za
brankami k nataţení sítí zakoupených jiţ v loňském roce a instalování oplocení zakoupeného rovněţ
v loňském roce. K tomuto předsedající uvedl, ţe náklady na instalaci celkem 4 betonových sloupů za
brankami, nataţení lanek a sítí představuje částku 18 000,-Kč za vykopání základů, beton, jeřáb a práce
se zdviţnou plošinou. Náklady na instalování jiţ zakoupeného oplocení nebyly dosud přesně vyčísleny.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku na provoz fotbalového oddílu Start Libá ve výši 20 000,-Kč,
zajištění instalace sloupů, sítí za brankami a instalování jiţ zakoupeného oplocení.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 4
Usnesení č. 44/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 9: Předsedající navrhl projednání ţádosti o schválení příspěvku na provoz Základní
školy a mateřské školy Libá ve výši 438 000,-Kč předloţený ředitelkou školy M. Sirakovou. Dále uvedl,
ţe se jedná o obdobnou částku jako v roce předchozím. K. Halla se dotazoval ředitelky školy M.
Sirakové na některé poloţky v ţádosti, k tomuto ředitelka školy vysvětlila poţadované a přesně ţe by to
sdělila paní účetní.

Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku na provoz Základní škole a mateřské škole Libá na rok
2011 ve výši 438 000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 45/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 0

bod programu č. 10: Předsedající navrhl projednání ţádosti JSDH Libá o příspěvek na provoz
v roce 2011 ve výši 161 298,-Kč a materiál na přístavbu hasičské zbrojnice ve výši 450 000,-Kč, kterou
předloţil velitel výjezdu JSDH J. Mádle s tím, ţe bude potřeba repasovat čerpadlo na zásahovém voze
CAS K25 Liaz v ceně 98 000,- + DPH, tuto částku je moţno čerpat z dotací.
Předsedající k této ţádosti předloţil písemný dokument z roku 2006, ţádost J. Mádleho o zaloţení
JSDH v obci Libá, ve kterém je v závěru uvedeno „jsme si vědomi, ţe obec nemá finanční prostředky na
hrazení plného provozu a bude se snaţit získávat finance od sponzorů a z dotací“. Dále předsedající
sdělil, ţe z rozpočtu obce Libá bylo pro potřeby hasičů v roce 2006 vyčleněno kolem 130 000,-Kč, v roce
2007 kolem 140 000,-Kč, v roce 2008 kolem 240 000,-Kč a v roce 2010 160 000,-Kč, které byly se
souhlasem tehdejšího zastupitelstva navýšeny na 209 000,-Kč. Dále předsedající uvedl, ţe by bylo
namístě se vrátit zpět k ţádosti z roku 2006 při zřizování JSDH Libá, více k dobrovolnosti a nezatěţovat
vysokými výdaji rozpočet obce Libá. Místostarosta K. Halla k tomuto uvedl, ţe by bylo dobré poţadavky
srovnat s jednotkami hasičů jiných obcí, které jsou, jak zjišťoval, niţší.
K tomuto J. Mádle uvedl, ţe ve fin. čáskách za jednotlivé roky jsou i sponzorské dary a dále předloţil
písemnost, ve které měl rozepsány poloţky a částky, které měl ze svých prostředků investovat do JSDH
Libá, celkem za čtyři roky částku 304 800,-Kč. Dále J. Mádle uvedl, ţe všichni hasiči se podíleli na
opravě zkorodovaného automobilu LIAZ, a ţe kdyby to měla platit obec, tak by to stálo 500 000,-Kč.
K tomuto předsedající uvedl, ţe je to o dobrovolnosti, a pokud by nebylo vozidlo opraveno svépomocí,
těţko by asi obec dávala 500 000,-Kč na opravu v servisu a ţádné vozidlo by nebylo.
K tomuto dále J. Mádle uvedl, ţe členové SDH Libá svým aktivním přístupem ušetřili obci
náklady převyšující jeden milion korun. Vzhledem k tomu, ţe diskuse se dále opakovala a nebyla
konstruktivní, bylo přistoupeno k hlasování o poţadavku, který předloţil velitel výjezdu JSDH Libá J.
Mádle.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku na provoz JSDH na rok 2011 ve výši 161 298,-Kč a
450 000,-Kč za matriál na přístavbu hasičské zbrojnice.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 5
Usnesení č. 46/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 0

Předsedající poţádal přítomné zastupitele o předkládání dalších návrhů. K tomuto bylo v rámci diskuse
všech zastupitelů ujednáno, ţe z poţadavků bude vynecháno plovoucí čerpadlo, budou zakoupeny 2
zásahové obleky ZAHAS 4, bude zakoupeno 12 pracovních obleků, uhrazeno PHM, zdravotní prohlídky,
prostředky na technické kontroly a revize, drobný nákup související s provozem a nebude uplatňována
refundace mezd hasičů na obci Libá. Po diskuzi se dospělo ke shodě na částce 78 500,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku na provoz JSDH na rok 2011 ve výši 78 500,-Kč
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Usnesení č. 47/2011 bylo schváleno.

Zdrţeli se 1

Dále byla projednávána ţádost o fin. prostředky ve výši 450 000,-Kč na přístavbu hasičské zbrojnice.
Zastupitel J. Mádle zdůvodnil přístavbu potřebou sociálního zázemí a tím, ţe je jiţ vydáno stavební
povolení a navrhl měsíčně postupně uvolňovat z rozpočtu obce částku 100 000,-Kč aţ do úplného
vyčerpání poţadavku.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení postupného měsíčního uvolňování částky 100 000,-Kč aţ do vyčerpání
poţadované částky 450 000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 5
Usnesení č. 48/2011 nebylo schváleno.

Zdrţeli se 3

Předsedající vyzval zastupitele k podávání dalších návrhů ohledně přístavby hasičské zbrojnice.
Zastupitel J. Kühn navrhl neuvolnit ţádné prostředky na přístavbu.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o návrhu nefinancovat z obecního rozpočtu přístavbu hasičské zbrojnice.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 4
Usnesení č. 49/2011 nebylo schváleno

Zdrţeli se 3

Předsedající vyzval zastupitele k podávání dalších návrhů ohledně přístavby hasičské zbrojnice. J. Mádle
navrhl schválit částku 100 000,-Kč a následně v srpnu 2011 dofinancování dle aktuální potřeby.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o návrhu schválit částku 100 000,-Kč a v měsíci srpnu 2011 dofinancování
zbývající částky, která bude zapotřebí.
Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku.

Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 0
Usnesení č. 50/2011 nebylo schváleno

Zdrţeli se 8

Dále navrhl K. Halla rozhodnout o odloţení jednání o přístavbě hasičské zbrojnice na následující
zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o návrhu odloţit přístavbu hasičské zbrojnice na následující zasedání ZO Libá.
Předsedající dal hlasovat o schválení návrhu

Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 51/2011 bylo schváleno

Zdrţeli se 1

bod programu č. 10: Předsedající předloţil návrh rozpočtu obce pro rok 2011 s tím, ţe se návrh
nepodařilo včas předloţit zastupitelům, aby se s ním mohli v předstihu seznámit. Proto bude všem
zastupitelům zaslán elektronickou cestou a o jeho schválení bude jednáno na následujícím zasedání
zastupitelstva obce Libá. Návrh rozpočtu obce Libá bude vyvěšen na úřední desku.

bod programu č. 11: Předsedající seznámil zastupitele s návrhem zastupitele J. Kühna, ţe by
jmenovaný organizoval tradiční Letní slavnosti přátelství, a ţe by veškeré náklady na nákup zboţí a

následné zisky byly v reţii obce Libá a pro pořádání této akce by převzal plnou hmotnou zodpovědnost
za případně svěřené fin. prostředky k její realizaci. K tomuto se rozvinula diskuse, která byla ukončena s
tím, ţe zastupitel J. Kühn si zjistí více informací a pokladů k této akci a ve věci nebylo dále nijak
rozhodováno.

bod programu č. 12: Předsedající navrhoval pověřit kontrolní výbor kontrolou, jak bylo v rámci
SDH rozhodováno o vyuţití fin. prostředků obce v letech 2007-2009, zda byly předkládány výroční
zprávy o hospodaření SDH, jak bylo rozhodováno v rámci výkonného výboru. K tomuto bylo
zastupitelem, velitelem výjezdu JSDH Libá sděleno, ţe veškeré faktury za hasiče se nosí na obec a obec
je tedy plně zodpovědná za to, co bylo nakoupeno, jelikoţ faktury někdo musel podepisovat, a ţe hasiči
sami nehospodaří s fin. prostředky. K tomuto bylo předsedajícím sděleno, ţe si tuto zásadní skutečnost
bude pamatovat pro kontrolu další fakturace. Od dalšího projednávání bylo upuštěno.

bod programu č. 13: Předsedající nadnesl probíhající spor s firmou ELČI o částku převyšující
800 000,-Kč za přeloţku vysokého napětí na tzv. Irsku. Dále uvedl, ţe byl kontaktován JUDr.
Vilímkovou, advokátkou z Hradce Králové zastupující obec. K tomuto byl vyzván o sdělení informací
zastupitel L. Švec, který uvedl, ţe jmenovaná advokátka obec zastupuje na základě doporučení advokátní
komory, jelikoţ bylo nutno zajistit kvalitního právníka proti straně ţalující, kterou zastupuje JUDr.
Kubíček z Chebu, a ţe doporučuje ji neměnit, jelikoţ je s věcí jiţ obeznámená. Dále stručně popsal
stanovisko předchozího zastupitelstva, ze kterého vyplynulo, ţe obec si ţádné sluţby u firmy Elči
neobjednala a neměla by za ně nic platit. K tomuto dodal zastupitel B. Štícha, ţe má pochybnosti o
výsledku soudního sporu. Dále byla diskuze v této věci nekonstruktivní.

bod programu č. 14: Předsedající navrhl projednat ţádost vedoucí mladých hasičů P. Kulhavé o
příspěvek obce SDH Libá na děti ve výši 10 200,-Kč a stručně uvedl, ţe fin. prostředky jsou poţadovány
na oděv dětí, vzduchovku, opravu a vybavení dětské klubovny.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku mladým hasičům.
Předsedající dal hlasovat o schválení návrhu

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Usnesení č. 52/2011 bylo schváleno

Zdrţeli se 0

bod programu č. 14: Na závěr předsedající vyzval přítomné a hosty k dotazům a námětům.
K tomuto uvedla M. Siraková, ţe by bylo zapotřebí prořezat křoviska před školou a upravit nahrnutou
hlínu u parkoviště.
Host p. A. Pivoňková se dotázala starosty obce, kdy vyjde Libský kurýr, ţe uţ uběhly 3 měsíce a stále
nic nevyšlo. K tomuto jí bylo starostou obce odpovězeno, ţe ještě 3 měsíce neuběhly. V uvedeném
období se přebíral Obecní úřad, dělaly uzávěrky účetnictví, doplňovaly rozběhlé dotační akce,
zabezpečoval běţný chod obce, dále ukončila prac. poměr p. Ročková a starosta byl na OÚ Libá sám
atd., tudíţ nelze stihnout vše najednou. Dále starosta obce sdělil, ţe Libský kurýr vyjde čtvrtletně
v měsíci březnu 2011.
Dále se p. A. Pivoňková dotázala, kdo bude nyní zabezpečovat gratulace k výročím seniorů. Dříve se
o to starala sama, kupovala květiny a chodila blahopřát. Dále uvedla, ţe uţ někteří senioři obce měli
ţivotní jubileum a nebylo jim zasláno přání. K tomuto bylo starostou obce odpovězeno, ţe při přebírání
administrativy a rozvázání pracovního poměru p. Ročkové k tomuto bohuţel došlo a dotázal se p. A.
Pivoňkové, zda uţ tedy svoji činnost ukončila. K tomuto p. A. Pivoňková odpověděla, ţe jiţ není
zastupitelkou a opakovaně se zeptala, kdo se nyní bude o tuto záleţitost starat. Starostou obce bylo p. A.
Pivoňkové odpovězeno, ţe se jedná o základní slušnost, jenţ je povinností obce a ta se o tyto záleţitosti
nyní postará.
Dále se p. A. Pivoňková dotázala zastupitelky J. Najmanové, co bude dělat pro obec a zda vůbec ví,
kolik je v obci Libá devadesátníků. Zastupitelka J. Najmanovou odpověděla, ţe se bude starat o dotační
záleţitosti obce. Nyní přesně neví, kolik je v obci devadesátníků, ale ráda to zjistí.

Dále se p. A. Pivoňková dotázala, zda bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, který po
volbách v obci rozšířil hanlivý leták a v jakém je to stádiu. Na to bylo zastupitelem J. Mádlem
odpovězeno, ţe on podával tr. oznámení, a ţe dosud nebyl policíí vyrozuměn o ţádných skutečnostech.
Na to p. A. Pivoňková prohlásila, ţe ví, kdo roznášel letáky po obci, ţe Libáci to ví, a ţe viděli pachatele
je roznášet. Nato byla p. A. Pivoňková starostou obce vyzvána, aby veřejně sdělila o koho se jedná, ţe to
starostovi obce není známo. Host p. A. Pivoňková dále prohlásila, ţe to je veřejným tajemstvím a jméno
osoby která měla roznášet leták nevyslovila.
Dále se zeptala p. Bečková zastupitele B. Štíchy, ţe podporuje opravu náměstí a přitom v době kdy,
byl zastupitelem, tak bylo na náměstí zbouráno kino. K tomuto B. Štícha odpověděl, ţe kdyţ byl dříve
zastupitelem, tak jiţ bylo kino zbouráno.
Dále vystoupil zastupitel B. Štícha s návrhem realizace tepelného čerpadla ve škole vzhledem
k úsporám, které propočítal a dále vystoupil s návrhem centralizovat OÚ, sluţby, lékaře a poštu do
bývalé Jednoty. K tomuto vystoupil zastupitel R. Magerstein s tím, ţe plány B. Štíchy jsou pěkné, ale za
současné finanční situace zatím nerealizovatelné.
Dále vystoupil místostarosta K. Halla a k plánovanému workshopu IV sdělil, ţe studentům bude
zadáno, aby se zabývali projektem náměstí v Libé, přístupovou cest k OÚ, hřbitovu, hřišti a spojení
s částí obce od náměstí směrem ke škole.
Závěrem bylo předsedajícím konstatováno, ţe veškeré body jednání a z nich vyplývající závěry
budou nedílnou součástí zápisu 4. zasedání ZO Libá a v 21.45 hodin bylo zasedání ZO Libá
ukončeno.

Miloš Vondrášek
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Bohumil Štícha

Marie Siraková

