Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 27.2.
2015 od 18.00 hodin v kanceláři starosty OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn, L. Vokurka, M.
Vondrášek. V. Votíková, P. Zumr,
Nepřítomní zastupitelé :
Hosté: M. Sirakova, Jan Rossmeisl, Jiří Rossmeisl, P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
1) Zahájení, ověření zápisu 2. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočet obce na rok 2015
6) Rozpočtový výhled obce 2015 - 2018
7) Audit obce za rok 2014 – seznámení s výsledkem
8) Obecně závazná vyhláška obce Libá o stanovení systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
9) ZaMŠ Libá–příspěvek zřizovatele na provoz v roce 2015, plán oprav
10) Sdělení k oznámení, šetření a výsledku ČŠ Inspekce v ZŠ Libá
11) Nabídka pojištění ZO – výkon veřejné správy
12) Ţádost o prodej p.p. 2216/1 a 256/4 vše k.ú. Libá- stanovení ceny
13) Ţádost o prodej části p.p.13/8 a části p.p.47/2 vše k.ú. Libá - záměr
prodeje
14) Předloţení nabídky sponzorského daru
15) PD náměstí – stav projektové dokumentace
16) Areál fotbalové hřiště, atletický ovál - stav řízení s majiteli
sousedního pozemku (bývalá Tosta)
17) Ţádosti spolků a sdruţení o finanční podporu obce v roce 2015
18) Umístění nalezeného smírčího kříţe na návsi
19) Nabídka p. Klaudy na odprodej objektu
20) Různé
21) Diskuse
22) Závěr

1/ Zahájení, ověření zápisu 2. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné zastupitele,
konstatoval přítomnost všech devíti volených zastupitelů a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis
2. zasedání ZO Libá ověřil K. Halla a Z. Balvín.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO
Libá byli navrţeni R. Jaroch a Z. Balvín. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZO Libá R. Jarocha a Z.
Balvína.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R.Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0

Usnesení č. 20/2/2015 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vyzval k doplnění programu jednání. Bez
návrhů, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 3. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 21/2/2015 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) Rozpočet obce na rok 2015. Návrh rozpočtu obce Libá byl vyvěšen na úřední desce a
úřední desce umoţňující dálkový přístup od 6.1. 2015 do 23.2. 2015. V době vyvěšení nebyly
k návrhu rozpočtu vzneseny ţádné dotazy, návrhy či připomínky. K dnešnímu zasedání byl
rozpočet upraven o aktuální současný stav bankovního účtu obce s příjmy a výdaji ve výši
15.180.050,-Kč. Předsedající dal hlasovat o schválení rozpočtu obce Libá na rok 2015.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje rozpočet obce Libá na rok 2015 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši
15.180.050,-Kč, závaznými ukazateli rozpočtu je schváleno poloţkové znění.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R.Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 22/2/2015 bylo schváleno.
6) Rozpočtový výhled obce 2015 – 2018. Předsedající ZO Libá předloţil rozpočtový výhled obce
Libá na volební období 2015 -2018. Rozpočtový výhled byl zpracován jako průběţně investiční.
Po krátké diskusi dal předsedající hlasovat o schválení rozpočtového výhledu.

Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje rozpočtový výhled obce Libá na rok 2015 – 2018.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R.Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 23/2/2015 bylo schváleno.
7) Audit obce za rok 2014 – seznámení s výsledkem.
Předsedající ZO Libá seznámil se závěry auditu hospodaření obce Libá. Jediným zjištěním
pochybením bylo, ţe k poslednímu dni v roce 2014 nebyl stav obecní pokladny v nulové výši,
tj. ţe částka ve výši 4.000,-Kč nebyla převezena do banky. ZO Libá bere závěr auditu
hospodaření obce Libá za rok 2014 na vědomí.

8) Obecně závazná vyhláška obce Libá o stanovení systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem. Předsedající ZO Libá předloţil zpracovanou vyhlášku, kterou je určena forma a
místa shromaţďování tříděného a biologicky rozloţitelného odpadu. Vyhláška byla
zpracována dle aktuální metodiky a vzoru Odboru a dozoru při Ministerstvu vnitra ČR.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R.Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 24/2/2015 bylo schváleno.
9) ZaMŠ Libá – příspěvek zřizovatele na provoz v roce 2015, plán oprav. Předsedající
ZO Libá předloţil ţádost o příspěvek zřizovatele MaZŠ Libá na rok 2015 a plán oprav.
Příspěvek zřizovatele na provoz je ve stejné výši jako v letech předchozích, tj. ve výši
500.000,-Kč. ZO Libá se dále seznámilo s plánem oprav školy. Zřizovatel se bude zabývat
opravou podbití venkovních podhledů a opravou venkovní jímky. Dále byla projednána
moţnost čerpání dotace k zajištění bezpečnostních prvků školy. Dle podkladů o vyhlášení
dotace tuto administruje sama příspěvková organizace bez účasti zřizovatele. Formuláře
k vyplnění jsou přílohou vyhlášené výzvy. Předsedající dal hlasovat o schválení příspěvku
zřizovatele na provoz MaZŠ Libá v roce 2015.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje příspěvek zřizovatele MaZŠ Libá na její provoz v roce 2015 ve výši
500.000,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 9 : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník, R.Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 25/2/2015 bylo schváleno.
10) Sdělení k oznámení, šetření a výsledku ČŠ Inspekce v ZŠ Libá. Předsedající seznámil
ZO Libá se stíţností manţelů Sudových na údajnou šikanu jejich syna v MaZŠ Libá, závěry
šetření Školské inspekce a speciálního pedagoga. Všechny podklady byly zastupitelům obce k
seznámení zaslány elektronicky. Závěr šetření ŠI a speciálního pedagoga : Nebylo
hodnověrně prokázáno, ţe by v MaZŠ Libá k šikaně docházelo s doporučením, aby jakákoliv
případná podezření byla neprodleně, veřejně a transparentně řešena s rodiči ţáků a ihned byl
informován zřizovatel. ZO bere závěr šetření ŠI na vědomí.
11) Nabídka pojištění ZO – výkon veřejné správy. Předsedající předloţil ZO Libá nabídky
pojištění odpovědnosti ČS a.s. a Generalli a.s.. Další oslovená pojišťovna Allianz nabídku
nezpracovala s tím, ţe tímto druhem pojištění se nezabývá. Z předloţených nabídek je výhodnější
nabídka současného pojistitele obce, spol. Generalli. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :

ZO Libá hlasuje o přijetí nabídky připojištění zastupitelstva obce Libá a osob ve veřejných
funkcích od společnosti Generalli a.s. ve výši 5.859,-Kč ročně s tím, ţe původní pojištění
odpovědnosti obce bude ukončeno, nahrazeno novým a samotné připojištění zastupitelstva
obce bude ročně ve výši 1.300,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o pojištění.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 26/2/2015 bylo schváleno.
12) Ţádost o prodej p.p. 2216/1 a 256/4 vše k.ú. Libá- stanovení ceny. Předsedající ZO Libá
předloţil ţádosti o dokoupení zahrady p. MUDr. M. Doula a p. E. Nováka. Záměry prodeje byly u
ţádosti p. Doula schváleny usn. 315/6/2014 z 5.6. 2014 a u manţelů Novákových usn. č.
344/9/2014 z 8.9. 2014. Vzhledem k cenové mapě pozemků byla prodejní cena stanovena na
100,-Kč/1m². Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodeje p.p. 2216/1 (trvalý travní porost) o vel. 272 m² ţadateli
p. MUDr. Miloslavu Doulovi za částku 100,-Kč/m² a schválení prodeje p.p. č. 256/4 k.ú. Libá
(trvalý travní porost) o vel. 157 m² ţadateli p. Eduardu Novákovi za 100,-Kč/1m², přičemţ
bude zachována plná šíře komunikace p.p. č. 2624/1, oddělení části p.p. 256/4 k.ú. zasahující
do komunikace Libá bude provedena na náklady ţadatele, prodejní cely vychází z cenové
mapy obce Libá schválené usn. ZO Libá č. 195/11/2012 z 8.11. 2012.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 27/2/2015 bylo schváleno.
13) Ţádost o prodej části p.p.13/8 a části p.p.47/2 vše k.ú. Libá – záměr. Předsedajíc ZO
Libá předloţil ţádost p. R. Matějíčka o prodej č. p.p. 47/2 a 13/8 vše k.ú. Libá z důvodu
dokoupení zahrady. Po krátké diskusi ZO Libá rozhodlo pověřit starostu jednáním
s ţadatelem s tím, ţe na náklady ţadatele bude zpracován GP s přesnou výměrou metrů a
zajištěním přístupu na okolní parcely. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce k jednání o prodeji části p.p.13/8 a části p.p.47/2 vše
k.ú. Libá a zaměření konkrétních částí pozemků.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 28/2/2015 bylo schváleno.
14) Předloţení nabídky sponzorského daru. Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou
soukromě hospodařícího zemědělce p. K. Liperta o poskytnutí sponzorského daru obci Libá.
ZO Libá rozhodlo pověřit starostu obce jednáním, jako formou a v jaké výši bude sponzorský
dar poskytnut a přípravou sponzorské smlouvy. Věc bude řešena na následujícím zasedání ZO
Libá.
Návrh usnesení :

ZO Libá pověřuje starostu obce jednáním se sponzorem p. K. Lipertem a přípravou
sponzorské smlouvy.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 29/2/2015 bylo schváleno.
15) PD náměstí – stav projektové dokumentace. Předsedající ZO Libá seznámil se stavem
projektové dokumentace k revitalizaci návsi v Libé. V současné době proběhla povolení spol.
ČEZ Distribuce k el. přípojkám a na dokumentaci se nadále pracuje. ZO Libá bere sdělení na
vědomí.
16) Areál fotbalové hřiště, atletický ovál - stav řízení s majiteli. Předsedající ZO Libá
seznámil s nabídkou oslovených vlastníků bývalé Tosty a přilehlých pozemků. Za odkoupení
části prostoru za plotem k vytvoření atletického oválu poţadují částku 430,-Kč za 1/m².
Vzhledem k potřebě obce dokoupit plochu o vel. 35 x 12 m by se jednalo o částku ve výši
kolem 180.000,-Kč. Vzhledem k výši ceny nebude na nabídku majitelů bývalé Tosty a
pozemků zatím reflektováno.
17) Ţádosti spolků a sdruţení o finanční podporu obce v roce 2015. Předsedající ZO Libá
předloţil ţádosti spolku a sdruţení o finanční podporu obce na rok 2015. Po krátké diskusi se ZO
Libá rozhodlo finančně podpořit ČSŢ a JSDH Libá s tím, ţe ţádosti mladých hasičů a Dámského
klubu budou projednány na následujícím zasedání ZO Libá.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení poskytnutí finanční podpory na rok 2015 JSDH Libá ve výši
75.036,-Kč a ČSŢ o.s. ve výši 34.000,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 30/2/2015 bylo schváleno.
18) Umístění nalezeného smírčího kříţe na návsi. Předsedajíc ZO Libá seznámil s nálezem
kamenného smírčího kříţe, povaleného na kraji lesíka za Větrným rybníkem, GPS souřadnice
nálezu jsou zeměpisná šířka 50°07'50,26"S zeměpisná délka 12°15'08,78"V. Jedná se o hrubě
opracovaný ţulový kříţ s kouzelným důlkem uprostřed ramen. Další důlek je nesymetricky
umístěn v hlavě, vel. 91x91x29. K tomuto kříţi se váţe zápis ve Státním okresním archivu v
Chebu ze dne 4.5.1496: Jörg II. Zedtwitz z Libé zabil rychtáře Niklase Roglera z Hazlova a
smírem mu bylo uloţeno zaplatit odškodnění a patrně postavit i tento kamenný kříţ. Vraţda
se stala v Libé u Boţích muk u cesty směrem na Hůrku. Achtbuch Nr. II. Fol. 23/111.
Vzhledem k tomu, ţe není přesně známo místo jeho původního umístění a smírčí kříţ byl
nalezen na místě zcela jiném, byl ukotven a vystaven u kamenné zdi na návsi v Libé.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení umístění nalezeného smírčího kříţe u kamenné zdi na návsi
v Libé, na p.p. č. 2767 k.ú. Libá, v majetku obce Libá.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 31/2/2015 bylo schváleno.
19) Nabídka p. Klaudy na odprodej objektu. Předsedající ZO Libá předloţil nabídku p. R.
Klaudy na odkoupení kulturního objektu s restaurací, kuchyní, kavárnou, sálem a ubytovací
kapacitou "U Bohouše" s přilehlým pozemkem o vel. 1000 m². Po krátké diskusi ZO Libá
rozhodlo pověřit starostu obce prvotním jednáním s majitelem objektu. Po zjištění prvotních
informací bude nabídka projednávána ZO Libá.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce prvotním jednáním s majitelem objektu pohostinství u
Bohouše k upřesnění rozsahu a ceny nabídky s tím, ţe konkrétní jednání bude poté
probíhat za přítomnosti majitele objektu a ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 33/2/2015 bylo schváleno.
20) Různé.


Sorkov voda. Předsedající ZO Libá seznámil s probíhajícím vyúčtování vodného na
Sorkově. Zde spol. Chevak nepřevzala správu vodovodu, jelikoţ jednotlivé domy
nejdou od vodovodního řádu odpojit uzávěry v komunikaci, tyto se zde nenachází.
Obec Libá zajišťuje odečty vody, přijímá zálohové platby a provádí roční vyúčtování a
platí Chevaku hromadně za všechny obyvatele. V minulosti, kdy byla voda na
Sorkově nekvalitní a nebyla přiváděna novým řádem z vrtu v Libé, je platba vodného
ve výši 24,-Kč přičemţ zbytek obec Libá za obyvatele Sorkova doplácí. Vzhledem
k tomu, ţe je na Sorkově nyní stejná voda jako v Libé a na Hůrce, bylo by na místě,
aby platby vodného byly ve stejné výši jako v jiných lokalitách, tedy dle aktuálního
ceníku spol. Chevak na rok 2015. Stočné není na Sorkově a Hůrce účtováno. ZO Libá
vyslovilo všeobecný souhlas.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení úpravy vodného v části Hůrka u Libé zvané Sorkov dle
aktuálních cen spol. Chevak na rok 2015.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : Z. Balvín, K. Halla, Z. Hroník,R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr
proti : 0
zdrţeli se: 0
Usnesení č. 34/2/2015 bylo schváleno.


Odpad z RD v Libé pod hradem. Předsedající ZO Libá seznámil se zjištěním, ţe na
p.p. č. 88/1 k.ú. Libá v majetku obce Libá, (prostranství naproti kostelu vedle RD
Vnukových) vytéká z okraje zdi voda, která zapáchá a rozlévá se na obecní pozemek.

Do kanálu v zatáčce mezi RD R. Jarocha a RD kde bydlí p. Karger byla zkušebně
nalita obarvená voda, přičemţ tato poté vytekla na uvedeném místě. Dle zjištění je do
uvedeného kanálu napojen přepad z RD kde bydlí p. Karger (jiţ v minulosti řešeno
starostou Podlipským) a dále RD p. Sahaje, který pravděpodobně nemá septik vůbec.
Po krátké diskusi ZO starostu pověřilo předvoláním, obesláním dotčených k řešení
situace. Bez hlasování.


Dějepisná soutěţ Chebského gymnasia. Předsedající ZO Libá seznámil s ţádosti
Gymnasia Cheb o finanční příspěvek na celorepublikovou dějepisnou soutěţ.



Irsko. Předsedající ZO Libá seznámil s anonymními e-maily odeslanými z adresy
Obyvatele.irska@seznam.cz, kde si jejich pisatel-é stěţují na karavan p. Dubjaka na
komunikaci, dále na to, ţe na Irsku dosud není kvalitní komunikace s tím, ţe to dají do
novin a další. E-maily byly doručeny na mail obce Libá. Předsedající dále ZO Libá
sdělil, ţe vyzval jejich autora/y, aby se pod tyto podepsal/i. Nato bylo odpovězeno, ţe
pisatel-é mluví za všechny obyvatele Irska a ţe jsou zatím neformálním sdruţením.
Starosta se poté k tomuto dotazoval některých občanů z Irska, např. Smýkalových,
Jiráskových, Volánkových, P. Běhala a všichni odpověděli, ţe o ničem neví a nikomu
souhlas, aby za ně komunikoval, nedali. Předsedající ZO Libá dále sdělil, ţe s p.
Dubjakem věc karavanu neprodleně řešil, jiţ je odstraněn a pisatele e-mailů vyzval, ať
se dostaví na jednání ZO Libá. Dále bez odezvy.



Cena orné pudy. ZO Libá po krátké diskusi pověřilo starostu zjištěním trţních cen
orné půdy v naší lokalitě, bude projednáno na následujícím zasedání ZO Libá. Bez
hlasování.

21) Diskuse. Probíhala průběţně, jako samostatný bod neprojednávána.
22) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Libá v 20.00 hodin s tím, ţe
veškeré projednávané náleţitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé :

Radek Jaroch

Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

Ing. Zbyšek Balvín

