Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 19.12. 2014 od
18.00 hodin v kanceláři starosty OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek. V. Votíková, P.
Zumr,
Nepřítomní zastupitelé : L. Vokurka
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program:
1) Zahájení, ověření zápisu ustanovujícího zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Návrh rozpočtu na rok 2015
6) Schválení rozpočtového výhledu
7) Rozpočtové opatření č.3/2014
8) Kolektivní pojištění ZO
9) Různé
10)Diskuse
11)Závěr
1/ Zahájení, usnášeníschopnost ZO Libá. Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost
sedmi zastupitelů kteří složili slib zastupitele a usnášeníschopnost ZO Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 1. zasedání ZO Libá. Zápis ustanovujícího zasedání ZO Libá ověřili K.
Halla a V. Votíková. Ověřovateli zápisu 2. zasedání ZO Libá byli navrženi K. Halla a Z. Balvín.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZO Libá, K. Hally a Z. Balvína.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/12/2014 bylo schváleno.
3) Schválení programu jednání. Vzhledem k přítomnosti voleného zastupitele Z. Hroníka předsedající
navrhl doplnit program jednání o bod složení slibu zastupitele. Dále bez návrhů na doplnění. Předsedající
dal hlasovat o schválení programu jednání.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu jednání 2. zasedání ZO Libá doplněného o bod složení slibu
zastupitele Zbyňka Hroníka.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, V.
Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/12/2014 bylo schváleno.

4/ Složení slibu zastupitele. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2,3 zákona č. 128/1990 Sb o Obcích
(obecním zřízení) voleného zastupitele obce Libá Zbyňka Hroníka seznámil s podmínkami složení slibu

zastupitele. Slib bude předsedajícím přečten a jmenovaný 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.“
Zbyněk Hroník nato prohlásil, slibuji, čímž byl slib zastupitele v souladu s příslušným ustanovením
zákona o obcích vykonán.
5) Zpráva starosty. Předsedající ZO Libá stručně seznámil s událostmi od ustanovujícího zasedání. ZO
Libá bere na vědomí.
6) Návrh rozpočtu na rok 2015. Předsedající ZO Libá předložil návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet
byl zpracován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 14.544 550,-Kč. Při následujícím zasedání ZO
Libá a projednávání rozpočtu bude upraven k aktuálnímu zůstatku finančních prostředků na účtu obce.
Po prostudování návrhu rozpočtu zastupiteli dal předsedající hlasovat o schválení návrhu rozpočtu obce
Libá na rok 2015 k jeho vyvěšení na úřední desku.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení návrhu rozpočtu obce Libá na rok 2015.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/12/2014 bylo schváleno.
7) Schválení rozpočtového výhledu. Předsedající ZO Libá seznámil s rozpracovaným rozpočtovým
výhledem na následující volební období. V rozpočtovém výhledu budou dále zapracovány předpokládané
investiční akce. ZO Libá bere stav rozpracování rozpočtového výhledu obce Libá na vědomí s tím, že
rozpočtový výhled bude dále projednáván na následujícím zasedání ZO Libá.
8) Rozpočtové opatření č. 3/2014. Předsedající ZO Libá seznámil s rozpočtovým opatřením obce Libá
č.3/2014. K vysvětlení položek rozpočtového opatření byla přizvána účetní obce J. Cigáňová, která se na
vyzvání dostavila do kanceláře OÚ Libá. Po projednání rozpočtového opatření bylo konstatováno, že
následující rozpočtové opatření bude aktivně připravováno společně s finančním výborem a bude
přehlednější. Předsedající dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 3/2014.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/12/2014 bylo schváleno.
8) Kolektivní pojištění ZO. Předsedající ZO Libá seznámil s možností kolektivního pojištění
Zastupitelstva obce k případné škodě způsobené na základě neúmyslného chybného rozhodnutí ZO. Za
takovéto škody ručí zastupitelé svým majetkem. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že starosta obce
bude pověřen k zjištění možností takového pojištění a věc bude dále řešena na následujícím zasedání.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce zjištěním možností kolektivního pojištění zastupitelstva obce ke
škodám způsobeným na základě neúmyslného chybného rozhodnutí.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/12/2014 bylo schváleno.
9) Různé.


Předsedající ZO Libá seznámil s informací, že je již skladem radlice a posypové zařízení na nový
komunální stroj obce. Jedná se o zařízení přímo od výrobce, je se strojem plně kompatibilní, není
možnost montáže jiných zařízení.

Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje nákup přední hydraulicky otočné radlice a nástavby se zásobníkem a
posypovým zařízením na komunální stroj obce od jeho výrobce v celkové hodnotě 233.000,-Kč bez
DPH od výrobce komunálního stroje obce Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/12/2014 bylo schváleno.


Předsedající ZO Libá požádal o převod zůstatku řádné dovolené kterou nestihne dočerpat do
následujícího roku a poté jeho proplacení.

Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje proplacení zůstatku dovolené za rok 2014 starostovi obce.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, V. Votíková,
P. Zumr
proti : 0
zdrželi se: 1 : M. Vondrášek
Usnesení č. 18/12/2014 bylo schváleno.


Předsedají seznámil ZO Libá s žádostí p. Barbory Cigáňové, byt. Libá čp. 99 o pronájem části
p.p. 2771 k.ú.Libá v zadní části za domem, na místě kde odstranila plechovou garáž směrem
podél stráně tak aby kovové stojany na věšení prádla zůstaly přístupné pro všechny obyvatele
domu. Žádost odůvodnila tím, že se jedná o jediný prostor u domu kde si děti mohou hrát a chce
předejít neustálým sporům s nájemnicí p. Bobkovou, která údajně děti z okolí domu vyhání a
nadává jim. Předsedající dal o žádosti B. Cigáňové hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení pronájmu části p.p. 2771 k.ú. Libá o vel. do 200 m² v zadní části domu
podél stráně p. Barboře Cigáňové, byt. Libá 99, za částku 2,-Kč/1m² ročně.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, V. Votíková,
M. Vondrášek, P. Zumr
proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 19/12/2014 bylo schváleno.
10) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Libá v 20.00 hodin s tím, že veškeré
projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé :

Mgr. Karel Halla
místostarosta

Bc. Miloš Vondrášek
starosta

Ing. Zbyšek Balvín

