Zápis z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného
dne 12. 10. 2011 od 18.00 hod. v obřadní síni OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, O. Semotánová, M. Sirakova, M. Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : J. Najmanová, L. Švec, R. Magerstein, J. Mádle
Hosté:
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Starosta obce navrhl tento program jednání:
Program: 1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Schválení nepeněžitého vkladu majetku obce Libá spol. CHEVAK a.s. –
vodovodní řady a stoky splaškové kanalizace Libá

5) Závěr
1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost pěti zastupitelů a usnášeníschopnost ZO
Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá. Zastupitelům byl předložen ověřený zápis z 9
zasedání ZO Libá, který ověřil místostarosta K. Halla a O. Semotánová. Starosta vyzval zastupitele
k navržení ověřovatelů zápisu dnešního, 10. zasedání ZO Libá. Navržen byl K. Halla a O. Semotánová.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 10. zasedání ZO Libá byla K. Halla a O. Semotánová.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Sirakova, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 109/10/2011 bylo schváleno.
3) Schválení programu jednání. Starosta vyzval zastupitele k navržení změn či doplnění programu 10.
zasedání ZO Libá. Bez dalšího návrhu zastupitelů. Starosta navrhl doplnění programu o bod č. 5,
odvolání dosavadního předsedy přestupkové komise Mgr. Juříčka a jmenování nového předsedy
přestupkové komise, s posunutím bodu Závěr na č. 6. Důvodem je opakované bezúspěšné kontaktování
předsedy přestupkové komise. Zastupitelé projevili souhlas s návrhem starosty na doplnění programu.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje navržený program 10. zasedání ZO Libá, doplněný o bod č. 5, odvolání dosavadního
předsedy přestupkové komise Mgr. Juříčka a jmenování předsedy nového.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Sirakova, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 110/10/2011 bylo schváleno.
4) Schválení nepeněžitého vkladu majetku obce Libá spol. CHEVAK a.s. – vodovodní řady a stoky
splaškové kanalizace Libá. Starosta přečetl návrh společnosti CHEVAK a.s. o navýšení základního
kapitálu společnosti Chevak o nepeněžité vklady obcí. V případě obce Libá se jedná o převzetí vodovodu

a splaškové kanalizace pod odznačením AS II a vodovodu a splaškové kanalizace pod odznačením A2.
Pod uvedenými označeními je lokalita nové výstavby za Obecním úřadem v Libé a lokalita nové
výstavby RD, v kopci po levé straně směrem na Irsko. Znaleckým posudkem p. Jana Jindřicha Raise,
(jmenován soudem) byl vodovod a splašková kanalizace v uvedených lokalitách ohodnoceny na
2 950 000,-Kč, za což spol. Chevak a.s. nabízí obci Libá upsání 2 051 ks akcií v zaknihované podobě a
jmenovité hodnotě 1000,-Kč, za emisní kurz 1 438,-Kč za jednu akcii. K věci dále starosta uvedl, že
svolal mimořádné zasedání ZO Libá, jelikož je nutno urychleně rozhodnout do zasedání představenstva
spol. Chevak, která musí převod majetku a akcií rovněž odsouhlasit. V případě prodlevy by došlo
k posunutí jednání o jeden rok. Zastupitelé vyjádřili jednohlasný souhlas a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Libá schvaluje nepeněžitý vklad obce Libá do
základního kapitálu společnosti CHEVAK Cheb a.s. , IČ 49787977, který je tvořen tímto
majetkem města/obce:
1. Vodovod a splašková kanalizace v obci Libá, lokalita AS II
2. Vodovod a splašková kanalizace v obci Libá, lokalita A II
v tržní hodnotě 2 950 000,-Kč dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem jmenovaným
k tomu účelu soudem.
Zastupitelstvo souhlasí s úpisem kmenových akcií s omezenou převoditelností dle § 13 stanov
společností v počtu 2 051 ks, znějících na jméno, v zaknihované podobě, v jmenovité hodnotě
1 000,-Kč za emisní kurz 1 438,- Kč za 1 akcii, splacený vkladem shora uvedeného nepeněžitého
majetku.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Sirakova, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 111/10/2011 bylo schváleno.
5/ Odvolání dosavadního předsedy přestupkové komise Mgr. Juříčka a jmenování nového
předsedy přestupkové komise. Starosta k věci uvedl, že osobně v Chebu setkal s Mgr. Juříčkem a
domluvil se s ním na telefonickém kontaktu, ohledně svolání přestupkové komise. Po několika
telefonátech k setkání na OÚ nedošlo a na poslední nepřijatý telefonát nebylo zpětně reagováno.
Vzhledem k uvedenému starosta navrhuje odvolat dosavadního předsedu přestupkové komise Mgr.
Juříčka a dále jako novou předsedkyni navrhl JUDr. Hanu Vopálenskou. Svůj návrh zdůvodnil
zkušenostmi JUDr. Vopálenské, která přestupkové komisi předsedá ve Františkových Lázních a s tímto
předběžně vyslovila svůj souhlas. Zastupitelé vyjádřili souhlas s navrhovaným a předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje odvolání předsedy přestupkové komise obce Libá Mgr. Juříčka a schvaluje
ustanovení JUDr. Hany Vopálenské novou předsedkyní přestupkové komise obce Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Sirakova, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 112/10/2011 bylo schváleno.
5) Starosta ukončil 10. zasedání ZO Libá v 18.15 hod. s tím, že veškeré projednávaná náležitosti budou
součástí jeho zápisu.

Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

Ověřovatelé zápisu :

Olga Semotánová

Mgr. Karel Halla
místostarosta

