Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 17.
1. 2012 od 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá. (změna místa konání vyvěšena)
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, O. Semotánová, M.
Sirakova, M. Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : J. Najmanová, L. Švec
Hosté: p. Mandrysz, p. Voráč, p. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Schválení rozpočtového provizoria
6) Předložení návrhu rozpočtu pro rok 2012
7) Sdělení k inventurám obecního majetku
8) Sdělení k výběrovému řízení akce Zurčící Chebsko, odbahnění,
Továrního rybníka a výstavba rybníka Na Zelené a smlouva
s vítězem výběrového řízení
9) Projednání výběrového řízení k dopravnímu značení k cyklostezkám
10) Projednání smlouvy se spol. Marius Pedersen – komunální odpad a
stanovení ceny za vývoz komunálního odpadu na rok 2012
11) Smlouva o partnerství a spolupráci na přípravě a řízení
projektů s dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko
12) Projednání výše cen pronájmu obecních pozemků za m²
13) Stanovení ceny za pronájem ostatní plochy p.p. 1101/3 k.ú. Libá
- 3444 m² - p. Vacek
14) Stanovení ceny prodeje ostatní plochy 2236 k.ú. Libá -108 m²
a zahrady p.p. 2235/1 - 267 m², p. Čížek
15) Stanovení ceny prodeje zahrady p.p. 337/1 k.ú.Libá – 795 m², p.
Drnek
16) Projednání návrhu smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby
17) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o nedělním klidu
18) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o číselném označení
nemovitostí k.ú. Libá, Hůrka u Libé, Lužná u Fr. Lázní, Dobrošov,
Dubina, Pomezná
19) Stanovení termínu jarních „hromádek“
20) Seznámení s dopisem p. Balvína, adresovaného ZO Libá
21) Seznámení s dopisem p. Heineho
22) Různé (spolupráce s obcí Poustka a další)
23) Diskuse
24) Závěr

1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost sedmi zastupitelů
obce a usnášeníschopnost ZO Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZO Libá. Starosta obce navrhl jako ověřovatele
zápisu 12. zasedání ZO Libá místostarostu K. Hallu a R. Magersteina.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 12. zasedání ZO Libá byla K. Halla a R.
Magerstein.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 131/1/2012 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající se dotázal, zda někdo z přítomných
zastupitelů navrhuje změnu či doplnění programu jednání. Bez návrhů, předsedající dal
hlasovat o schválení programu zasedání.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje navržený program 12. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 132/1/2012 bylo schváleno.
4/ Zpráva starosty. Předsedající zastupitele a přítomné hosty seznámil s událostmi od
předchozího zasedání ZO Libá. ZO Libá bere zprávu na vědomí.
5/
Schválení rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen
rozpočet obce Libá pro rok 2012, seznámil předsedající zastupitele s podmínkami
rozpočtového provizoria. Obec hradí jen nejnutnější výdaje, zabezpečující provoz obce,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, hradí závazky
z již uzavřených smluv a poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci (ZŠ, MŠ Libá).
Příspěvkové organizace a organizační složky obce se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem.
Vzhledem k tomu, že nebyly další dotazy, dal předsedající hlasovat o schválení rozpočtového
provizoria.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje návrh rozpočtového provizoria.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 133/1/2012 bylo schváleno.
6/ Předložení návrhu rozpočtu pro rok 2012. Starosta předložil zastupitelům návrh
rozpočtu obce pro rok 2012, příjmovou a výdajovou část a sdělil, že všechny příjmové
položky přesně korespondují s výší příjmů k ukončení roku 2011, rovněž výše stavu účtu. ZO

společně posloupně projednalo jednotlivé příjmové a výdajové položky, přičemž byl doplněn
příjem finančních prostředků za platby svozu komunálního odpadu. Tato částka byla
doplněna ve výdajové části do položky vodní díla v krajině. Předsedající sdělil, že veškeré
výdajové položky byly sníženy na udržitelné minimum, např. obecní úřad své výdaje snížil o
135 000,-Kč, byly ponechány prostředky pouze k zabezpečení základního chodu OÚ Libá.
Veškeré v rozpočtu ušetřené položky byly přesunuty do výdajové části, do položky vodní díla
v krajině. K vysvětlení předsedající sdělil, že v roce 2012 je nutno předfinancovat výstavbu
rybníka Na Zelené a odbahnění Továrního rybníka, značení cyklostezek, práce na vodních
cestách a závěrečný Workshop č. 5. Tyto akce jsou finančně takřka ve výši celkového
rozpočtu obce Libá. Na dotaz přítomného hosta p. Voráče, zda je nutné akce dělat a rybníky
stavět bylo předsedajícím odpovězeno, že ano. Jedná se o dotační titul, ve kterém jsme
partneři města Hohenberg a nedodržením svých závazků by obci hrozilo vrácení všech
finančních prostředků a zejména finanční sankce. Z uvedeného důvodu byla ve výdajové části
návrhu rozpočtu, v položce ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje
vytvořena rezerva ve výši 180 000,-Kč a to na 12 splátek překlenovacího úvěru, pokud by
v rámci s předfinancováním uvedených akcí obci hrozila platební neschopnost na běžné
výdaje. Obec bude co nejrychleji uplatňovat navrácení svých výdajů z peněz dotačního titulu.
Proplácení výdajů se pohybuje řádově v měsících a může nastat situace, že se finance nevrátí
dostatečně brzy. Do položky vodní díla v krajině se podařilo přesunout částku ve výši
4909055-Kč. K běžícím dotačním titulům je nutno předfinancovat částku ve výši přes
7 000 000,-Kč. Příjmová část návrhu rozpočtu je ve výši 10 973 260,-Kč, výdajová je ve stejné
výši. Vzhledem k tomu, že po diskusi nebylo dalších dotazů či námětů, dal předsedající
hlasovat o schválení návrhu rozpočtu obce Libá pro rok 2012.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje návrh rozpočtu obce Libá pro rok 2012.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 134/1/2012 bylo schváleno.
7/ Sdělení k inventurám obecního majetku. K 2.1. 2012 byly zahájeny inventury obecního
majetku. Předsedou hlavní inventarizační komise je R. Magerstein, členové J. Metlický a M.
Vondrášek. Dílčí inventarizační komise ZŠ : J. Linhová, E. Kováčová, M. Sirakova. SDH
Libá : J. Mádle, Jiří Rossmeisl, Jan Rossmeisl. Výsledek inventur bude sdělen při
následujícím zasedání ZO Libá.
8/ Sdělení k výběrovému řízení akce Zurčící Chebsko , odbahnění Továrního rybníka a
výstavba rybníka Na Zelené a smlouva s vítězem výběrového řízení. Předsedající sdělil,
že ZO Libá schválené výběrové řízení připravil a řídil Mgr. T. Správka, jehož činnost je
hrazena z dotačních prostředků. Podmínky výběrového řízení byly schváleny Centrem pro
regionální rozvoj v Chomutově. Maximální cena byla stanovena na 5,3 milionu Kč bez DPH.
Členové hodnotící komise byli starosta obce M. Vondrášek, místostarosta K. Halla, R.
Magerstein, T. Správka, Josef Kühn za rybáře. Do soutěže se přihlásilo 7 firem. V druhém
kolem výběrového řízení, ve kterém byla určující nejnižší nabídnutá cena, zvítězila firma Elči
s.r.o. s nabídkou ve výši 4 355 497,-Kč s DPH. Místostarosta K. Halla k věci doplnil, že
výběrové řízení proběhlo striktně v dikci zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž Mgr.
Správka řídil činnost hodnotící komise. Podklady výběrového řízení, vítězná nabídka a

vyřazené nabídky byly odeslány k opětovné kontrole CRR Chomutov. Vzhledem
k uvedenému dal předsedající hlasovat o schválení podpisu smlouvy s vítězem výběrového
řízení.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce Libá podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na
akci odbahnění Továrního rybníka a výstavby rybníka Na Zelené.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 135/1/2012 bylo schváleno.
9/ Projednání výběrového řízení k dopravnímu značení k cyklostezkám. Starosta uvedl,
že dotační akce pod názvem Zurčící Chebsko, která mimo Workshopů, výstavby a odbahnění
rybníků pokrývá i dopravní značení plánovaných cyklostezek, je potřeba schválit vyhlášení
výběrového řízení na pořízení a instalaci turistického značení. Dále dočerpat finanční částku,
zbývající na realizaci projektu v položce stavby. Zbývající část finančních prostředků lze
použít pouze na vodní cesty. Bylo by vhodné tyto akce spojit do jednoho výběrového řízení,
jelikož se od dubna 2012 dojde ke změně zákona o veřejných zakázkách a není čas
vyhlašovat dvě samostatná výběrová řízení. Akce musí být skončené do konce letošního roku.
Místostarosta K. Halla k tomu uvedl, že je velkou škodou, že při plánování dotační akce
Zurčící Chebsko byly finanční prostředky plánovány zejména na výstavbu rybníků a dále na
workshopy a značení cyklostezek. Bylo by zdaleka účelnější finanční prostředky použít
k obnově obce samotné. Stejnou částku z Evropských peněz se v současné době již získat
nepodaří, fondy jsou takřka vyčerpané a finanční přesuny v jednotlivých položkách této akce
nejsou možné. Po krátké diskusi ZO vyslovilo souhlas s vyhlášením výběrového řízení na
uvedené akce a jejich spojení do jednoho výběrového řízení. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje přípravu a vyhlášení výběrového řízení na akci značení cyklostezek
a na akci vyčištění koryta Vlastislavského potoka, od hráze Továrního rybníka pod
zámek v Libé a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 136/1/2012 bylo schváleno.
10/ Projednání smlouvy se spol. Marius Pedersen - komunální odpad a stanovení ceny
za vývoz komunálního odpadu v roce 2012. Předsedající seznámil ZO s návrhem nové
smlouvy se společností Masrius Pedersen, zabezpečující v obci Libá svoz komunálního
odpadu. Smlouva je standardní, ale dodavatelská firma zdražila své služby o částku 150,-Kč
na každého občana obce Libá. V současné době obec Libá na poplatcích za komunální odpad
vybere částku 360 000,-Kč a jmenované společnosti za vývoz komunálního odpadu zaplatí
částku 540 000,-Kč. Nyní přichází navýšení o dalších 108 000,-Kč. Zákon stanoví nejvyšší
možnou částku plateb na 500,-Kč, tudíž dle dikce zákona zůstává platba komunálního odpadu
v obci Libá na stejné výši, jako v roce předchozím. Místostarosta K. Halla k věci uvedl, že
nelze donekonečna doplácet navyšující se platby za každého občana obce, jelikož dojde k
situaci, že na to obec nebude mít finanční prostředky. Jedinou možností, jak finanční

prostředky získat, je navýšení koeficientu platby daně z nemovitosti, což činí i další obce,
aby byl udržen stav příjmů. Hodnota koeficientu obce Libá je 0,97, přičemž v ČR se tento
koeficient pohybuje až do výše 5, tedy pětinásobku. Průměrem je koeficient 3. Daň
z nemovitosti je jedinou položkou, která se v plné výši vrací do rozpočtu obce. Obec by tyto
příjmy měla cíleně používat na investice v obci, aby všichni občané viděli, na co konkrétně
prostředky z daní nemovitostí obec použije. Předsedající k věci uvedl, že v roce 2012 již
daňový koeficient navýšit nelze ale je o tom nutné uvažovat pro rok následující. Host p. Voráč
uvedl, že by bylo dobré zjistit, zda daně z nemovitostí hradí také vlastnící zemědělských
pozemků, spadajících do katastru obce Libá. Starosta poděkoval p. Voráčovi za věcnou
připomínku. Předsedající dal hlasovat o schválení podpisu smlouvy se společností Marius
Pedersen pro rok 2012.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce Libá podpisem smlouvy se společností Marius Pedersen,
zabezpečující vývoz komunálního odpadu obce Libá a přilehlých částí Hůrka a Sorkov.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 137/1/2012 bylo schváleno.
11/ Smlouva o partnerství a spolupráci na přípravě a řízení projektů s dobrovolným
svazkem obcí Mariánskolázeňsko. Předsedající seznámil ZO s nabídkou dobrovolného
svazku obcí Mariánskolázeňsko, tedy možností využívat služeb jejich zkušeného manažera
Ing. Švajgla za podmínek, se kterými již byli ZO seznámení na předchozím zasedání.
Konkrétně se jedná o projekt na vybavení zahrad škol herními a sportovními prvky. Projekt
není nutno předfinancovat, obec Libá by se zaměřila na úpravu sportovního areálu před
školou. Při akci budou zapojeny děti ze školy a podklady pro podání žádosti o dotaci budou
zpracovány ve spolupráci mezi starostou obce a ředitelkou ZŠ v Libé. Vzhledem k tomu že
nebylo dalších dotazů, dal předsedající hlasovat a o schválení podpisu smlouvy.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko,
zpracování žádosti o příspěvek pro ZŠ Libá na herní prvky a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o spolupráci.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 138/1/2012 bylo schváleno.
12/
Projednání výše cen pronájmů obecních pozemků.
Po krátké diskusi bylo
dohodnuto, že budou přesně zjištěny ceny všech pronájmů a na základě těchto budou ceny
nájmu pozemků upraveny. Starosta zajistí podklady pro jednání na následujícím zasedání ZO
Libá. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce připravit přehled nájemních smluv pozemků obce Libá
a z nich plynoucích cenových relací pro jednání na následujícím zasedání ZO Libá.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 139/1/2012 bylo schváleno.
13/ Stanovení ceny za pronájem ostatní plochy p.p. 1101/3 k.ú. Libá – 3444 m²- p.
Vacek. V kontextu předchozí diskuse bylo stanovení cen pronájmů odloženo.
14/ Stanovení prodejní ceny ostatní plochy 2236 k.ú. Libá – 108 m² a zahrady p.p.
2235/1 – 267 m² - p. Čížek. Po krátké diskusi byly ceny stanoveny jako u předešlých
žadatelů o odkoupení okolí Libského potoka, tedy 20,-Kč ostatní plocha mokřina a 30,-Kč a
navazující části zahrad okolí potoka, vše á 1/m². Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o prodejní ceně ostatní plochy 2236 k.ú. Libá ve výši 20,-Kč za 1 m² a
zahrady p.p. 2235/1 k.ú. Libá ve výši 30,-Kč za 1 m².
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Magerstein, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 1 Mádle
Usnesení č. 140/1/2012 bylo schváleno.
15/ Stanovení ceny prodeje zahrady p.p. č. 337/1 k.ú. Libá – 795 m² - p. Drnek K věci
proběhla širší diskuse, jejímž výstupem byl závěr, že v průběhu posledních let se ceny
pozemků v obci Libé různě lišily a nebyly jednotné. Proto bylo dohodnuto, že po schválení
nového územního plánu bude dle typu a polohy pozemků v obci stanovena cenová mapa,
která bude přesně rozlišovat povahu a druh parcel a bude jednotná pro všechny případné
žadatele. Do uvedené doby zastupitelé doporučují zastavit prodeje veškerých pozemků.
Vzhledem k uvedenému dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby po nabytí platnosti nového územního plánu byla k ujednocení
stanovena přesná cenová mapa dle druhu parcel a lokality a do té doby pozastavit
prodeje obecních pozemků.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 141/1/2012 bylo schváleno.
16/ Projednání návrhu smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby. Předsedající ZO
seznámil s návrhem smlouvy s Úřadem práce Karlovarského kraje o přijímání pracovníků tzv.
veřejné služby pro práci v obci. Obec zajišťuje pouze pracovní nástroje. Jelikož nebylo
dotazů, dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s ÚP
Karlovarského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 142/1/2012 bylo schváleno.
17/ Projednání obecně závazné vyhlášky o nedělním klidu. Předsedající seznámil ZO
s textem návrhem vyhlášky o nedělním klidu, ve které jsou taxativně vymezeny činnosti, které
by svojí činností narušovaly občanské soužití nadměrným hlukem. Jedná se např. o sekání
motorovou kosou, řezání motorovou pilou, na cirkulárce apod. ZO vyslovilo souhlasné
stanovisko k vydání této obecně závazné vyhlášky, jelikož je záhodno zajistit klid pro
obyvatele, jejichž sousedé se chovají netolerantně. ZO po společné dohodě odložilo
projednání vyhlášky na následující zasedání ZO Libá a ponechalo si čas na další vyhodnocení
návrhu vyhlášky.
18/ Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o číselném označení nemovitostí v k.ú.
Libá, Hůrka u Libé, Lužná u Fr. Lázní, Dobrošov, Dubina. Předsedající k věci uvedl, že
po prostudování příslušných ustanovení zákona o obcích a obecním zřízení je nutno se řídit
níže uvedenými skutečnostmi.
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude
budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce
jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani
v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. (závažné důvody) Číslo orientační se opakovaně
přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé. Vlastník nemovitosti
je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v
řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
K věci se rozvedla diskuse jejímž výsledkem byl návrh zjistit, kolik č. evidenčních je již
užíváno k trvalému bydlení, tyto zrušit a přidělit čísla popisná, dále zjistit stav a označení a
barevné rozlišení domů v obci Libá a jejích sounáležících částích a ve věci dále jednat po
přesném zjištění stavu věci. Vzhledem k uvedenému dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce zjištěním stavu čísel evidenčních a popisných a dále
stavu barevného odlišení v obci Libá, Hůrka a Sorkov do následujícího zasedání obce
Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 143/1/2012 bylo schváleno.
19/ Stanovení termínu jarního svozu odpadu tzv „hromádek“. Vzhledem k včasnému
požadavku vůči společnosti Marius Pedersen byl po krátké diskusi termín hromádek stanoven
na 27.4 -28. 4. 2012.
20/ Seznámení s dopisem p. Balvína adresovaným ZO Libá. Starosta přečetl ZO Libá
dopis p. Balvína a následnou písemnou odpověď starosty. Dopis se týkal pozemkových úprav
na Dubině, prováděných na zakázku Pozemkového úřadu Cheb firmou Georeal. Dopis i

odpověď jsou založeny k nahlédnutí na OÚ v Libé. Vzhledem k tomu, že dopis byl adresován
ZO Libá, mohou se zastupitelé osobně vyjádřit.
21/ Seznámení ZO s dopisem Š. Heineho. Předsedající ZO seznámil s dopisem manželů
Heinových, kteří se k ZO obrací se žádostí o řešení neustálého zatékání do jejich domu,
směrem od obecní vozovky. Situace trvá již několik let. Předsedající ZO sdělil, že byl na
místě prověřit situaci a věc je v řešení. O výsledku bude ZO informováno.
22/ Různé. Předsedající seznámil s konáním valné hromady SDH Libá, kterého se účastnil
starosta a místostarosta. Pozvání přijali starostové obcí Pomezí nad Ohří a Poustky. Probíhá
jednání o vzájemné spolupráci ve věci požární ochrany, jak již bylo nadneseno na předchozím
zasedání ZO Libá a dále jednání o vzájemné spolupráci mezi uvedenými obcemi. ZO vzalo
správu na vědomí.
Předsedající dále sdělil, že přebytek hospodaření ZŠ Libá ve výši 53 000,-Kč za rok 2010 byl
v lednu 2011 převeden do rezervního fondu ZŠ Libá. Tento převod měl být odsouhlasen ZO
Libá. Vzhledem k tomu předsedající navrhl dodatečně odsouhlasit převod přebytku
hospodaření ZŠ Libá. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá dodatečně schvaluje převod přebytku hospodaření ZŚ Libá za rok 2010 ve výši
53 000,-Kč do fondu rezerv ZŠ Libá na rok 2011.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 144/1/2012 bylo schváleno.
Předsedající dále seznámil ZO s nákupem konvektomatu pro kuchyň ZaMŠ v Libé za částku
48 000,-Kč s DPH. Jelikož se jednalo o výhodnou cenu a věc nesnesla odkladu, byli všichni
ZO obeslání e-mailem, aby vyslovilo své stanovisko, jelikož částka přesahovala 20,-Kč. Osm
zastupitelů obce se vyjádřilo souhlasně, jeden se nevyjádřil. Vyjádření zastupitelů jsou
založeny na OÚ Libá. Konvektomat je již umístěn v kuchyni školy a v době jarních prázdnin
bude připojen na elektroinstalaci a vodu. Vzhledem k uvedenému dal předsedající hlasovat o
dodatečném schválení nákupu.
Návrh usnesení :
ZO Libá dodatečně schvaluje pořízení konvektomatu pro kuchyň ZaMŚ v Libé za
částku 48 000,-Kč s DPH.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Semotánová,
Sirakova, Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 145/1/2012 bylo schváleno.
23/ Diskuse. Vzhledem k tomu, že diskuse k jednotlivým bodům zasedání probíhala
průběžně, nebyly další náměty k diskusi.
24/ V 21.30 hodin ukončil starosta zasedání ZO Libá s tím, že všechny projednávané
náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu:
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