OBECNÍ ÚŘAD LIBÁ
LIBÁ 220, 351 31, IČ:00254037, DS:JAPB3ZA

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
21.12. 2015 od 18.30 hodin v kanceláři starosty, OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek. L. Vokurka,V. Votíková,
P. Zumr
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník, Z. Balvín
Hosté: P.Hána, D. Vysoký, B. Štícha, O. Petrášová
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
1) Zahájení, ověření zápisu 9. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 8. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Návrh rozpočtu 2016
6) Rozpočtová změna 4/2015
7) Smlouva HZS, dotace na školení
8) Vnitřní účetní směrnice 1/2015
9) Studie využitelnosti nemovitosti čp. 210, Libá
10) Oprava nemovitosti na prostranství pod hradem, p.p. 717/1 k.ú. Libá, záměr
přestavby na toalety s venkovní terasou, projekt
11) Žádost o prodej p.p. 618/1, části p.p. 2637/1, části p.p. 2772 vše k.ú. Libá
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr

1/ Zahájení, ověření zápisu 8. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné zastupitele a
hosty, konstatoval přítomnost sedmi volených zastupitelů a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis
8. zasedání ZO Libá ověřili K. Halla a P. Zumr.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 9. zasedání ZO
Libá byli navrženi P. Zumr a R. Jaroch. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZO Libá P. Zumra a R.
Jarocha.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr,V. Votíková, L. Vokurka
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 90/12/2015 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vyzval k doplnění programu. Bez dalších
návrhů, předsedající dal hlasovat
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 9. zasedání ZO Libá s tím, že další případné
potřebné náležitosti bude možno projednat v bodu různé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 91/12/2015 bylo schváleno.
4) Zpráva starosty. Předsedající ZO Libá referoval o činnosti obce a OÚ Libá od
předchozího zasedání ZO Libá. ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí.
5) Návrh rozpočtu 2016. Návrh rozpočtu byl zaslán ZO Libá ke kontrole. Rozpočet byl
sestaven jako schodkový ve výši 15.030 300,-Kč s tím, že schodek je vyrovnán zůstatky na
účtech obce u ČS a.s. a ČNB v celkové výši 4.910.000,-Kč. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na
úřední desce a schvalován bude na následujícím zasedání ZO Libá. Do doby schválení
rozpočtu na rok 2016 se bude Obec Libá řídit pravidly rozpočtového provizoria dle vnitřní
směrnice č. 04/2004 obce Libá. Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného
rozpočtu předchozího roku a závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby.
Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu. Během platnosti rozpočtového
provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté investiční a smluvně podložené akce z
minulého roku. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit i výdaje na
mimořádné havarijní situace. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 dle vnitřní směrnice
obce Libá o Pravidlech rozpočtového provizoria č. 04/2004.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 92/12/2015 bylo schváleno.
6) Rozpočtová změna 4/2015. Předsedající ZO Libá seznámil s rozpočtovou změnou č.
04/2015. Změna se týká přijetí finančních prostředků na zaměstnance obce od Úřadu práce,
přesun finančních prostředků na opravu hráze rybníku Větrník, plat knihovnice, PHM
technický areál a služby ve výši celkem 23.000,-Kč, nákupy nemovitostí a zvýšené pojistné.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtové změny obce Libá č. 04/2015
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 93/12/2015 bylo schváleno.
7) Smlouva HZS, dotace na školení. Předsedající ZO předložil veřejnoprávní smlouvu
s Karlovarským krajem o poskytnutí 1.467,-Kč na školení členů jednotky dobrovolných
hasičů Libá. Vzhledem k tomu, že prostředky nelze použít na věcné vybavení, pouze na
školení, (nekonalo se), není možno příspěvek vyčerpat. Bez hlasování.
8) Vnitřní účetní směrnice 1/2015. Předsedající ZO Libá předložil vnitřní směrnici č. 1/2015
ke stanovení náhrad za opotřebení pronajaté věci movité/pracovního stroje.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení vnitřní směrnice č. 1/2015 ke stanovení náhrad za opotřebení
pronajaté věci movité/pracovního stroje.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 94/12/2015 bylo schváleno.
9) Studie využitelnosti nemovitosti čp. 210, Libá. Předsedající ZO Libá předložil studii
vnitřních dispozic nemovitosti čp. 210, Libá pro plánovanou rekonstrukci nemovitosti. Bez
hlasování, na vědomí k seznámení.
10) Oprava nemovitosti na prostranství pod hradem, p.p. 717/1 k.ú. Libá, záměr
přestavby na toalety s venkovní terasou, projekt. Předsedající ZO Libá seznámil
s nabídkou zpracování projektové dokumentace od Ing. Davida Koloucha. Nabídka se týká
veškerých projekčních a inženýrských prací s přestavbou domku na p.p. č. 717/1 k.ú. Libá na
toalety a totéž s výstavbou terasy v jeho sousedství.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení projekčních prací na vestavbě hygienického zázemí a osazení
letního posezení, projekt pro stavební povolení v hodnotě 89.000,-Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 1 P. Zumr
Usnesení č. 95/12/2015 bylo schváleno.
11). Žádost o prodej p.p. 618/1, části p.p. 2637/1, části p.p. 2772 vše k.ú. Libá. Záměr
prodeje p. 618/1, části p.p. 2637/1, části p.p. 2772 byl vyvěšen na úřední desce od 3.12. 2015
do doby dnešního zasedání. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodeje části p.p. č. 2637/3 k.ú. Libá o vel. 40 m², žadatel p.
Micka za částku 100,-Kč za 1/m², prodeje p.p. č. 618/1 k.ú. Libá o velikosti 1034 m², žadatel
p. Munzar za částku 100,-Kč za 1/m² a prodeje části p.p. 2772 k.ú. Libá o vel. 65 m², žadatel
p. Tkáč za částku 100,-Kč za 1 m² s tím, že částí parcel budou GP na náklady žadatelů
odděleny a pověřuje starostu obce podpisem a vypracováním smlouv.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 96/12/2015 bylo schváleno.
12) Různé.


Nabídka spol. Provod k dopracování projektové dokumentace revitalizace návsi a
výstavba chodníků v Libé o parkoviště u hřbitova. Po krátké diskusi se ZO Libá
shodlo na možnosti dopracování projektové dokumentace na revitalizaci návsi v Libé
o parkoviště naproti hřbitovu firmou Provod za částku 25.000,-Kč. Pozemek na proti
hřbitovu je v KN veden jako součást komunikace vedoucí vpravo mezi rodinné domy.
Současně bylo při kontrole pozemků obce Libá zjištěno, že komunikace vpravo za OÚ
Libá nebyla v rámci výstavy v roce 2005 – 2006 zkolaudovaná. Ve věci starosta obce
zjistí zhotovitele, projektanta a bude požádáno o dodatečnou kolaudaci.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení dopracování projektové dokumentace revitalizace návsi a
výstavba chodníků v Libé o parkoviště u hřbitova s tím že s firmou Provod bude
uzavřen dodatek č. 1 ve kterém bude popsáno požadované dílo v hodnotě 25.000,-Kč
za vyhotovení projektové dokumentace.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 97/12/2015 bylo schváleno.


záměr prodeje části p.p. č. 2637/3 k.ú. Libá, žadatel p. P. Čížek, uživatelka
nemovitosti p. P. Čížková.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje části p.p. č. 2637/3 k.ú. Libá o vel. 35 m²

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P.
Zumr, L. Vokurka V. Votíková,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 98/12/2015 bylo schváleno.


host p. Daniel Vysoký.

Na zasedání ZO Libá se dostavil občan obce p. Daniel Vysoký se žádostí o směnu své
pozemkové parcely č. 652/18 o vel. 980 m² v části obce zvané Irsko kde není vybudovaná
kanalizace za pozemkovou parcelu č. 624/4 k.ú. Libá o vel. 1570 m² v majetku obce Libá.
Svou žádost zdůvodnil tím, že v roce 2007 pro obec Libou zhotovoval studii lokality Irsko
a za to od obce zakoupil p.p. č. 652/18 za zvýhodněnou cenu. (dle kupní smlouvy
založené na OÚ Libá za částku 50.000,-Kč, pozn. starosty do zápisu) Host dále uvedl, že u
pozemkové parcely kterou zakoupil dosud není zhotovena kanalizace a nemůže jí
stavebně využít. Dále uvedl, že v kupní smlouvě sepsané tehdejším starostou M.
Podlipským je uvedeno, že kupuje pozemek včetně všech inženýrských sítí.
K uvedenému se ZO Libá shodlo zjistit informace z tehdejších zápisů ZO Libá a seznámit
se s kupní smlouvou a informace vyhodnotit na pracovním setkání.

19) Diskuse. Probíhala průběžně, jako samostatný bod neprojednávána.

20) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Libá v 19.30 hodin s tím, že
veškeré projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu : P. Zumr

................................................

starosta obce :
Bc. Miloš Vondrášek
...............................................

Radek Jaroch

.....................................................

