Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Libá,
konaného dne 20. 12. 2010, od 18:30 hodin, v obřadní síni OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: J. Cigáňová, K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Siraková,
B. Štícha, L. Švec, M. Vondrášek
Hosté: p. Mandrysz, p. Kulhavý, pí. Kulhavá, p. Schmierler, p. Cepák
Ze zasedání ZO se zapisuje následující :
2/1/2010 Předsedající přivítal přítomné zastupitele, hosty, konstatoval přítomnost všech
devíti členů zastupitelstva a jeho plnou usnášeníschopnost a sdělil, že zápis z ustanovujícího
zastupitelstva byl ověřen p. Mádlem a p. Štíchou, uvedení toto na dotaz potvrdili. Předsedající
dále požádal p. Mádleho a p. Štíchou, zda budou opětovně ověřovateli zápisu zasedání
zastupitelstva, s čímž jmenovaní bez výhrad souhlasili, k návrhu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající požádal přítomného hosta, pí. Kulhavou zda provede zápis ze zasedání
zastupitelstva, s čímž jmenovaná souhlasila. K návrhu nebyly vzneseny námitky. Zastupitelé
podepsali prezenční listinu.
Starosta obce navrhl tento program jednání:
Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zák. o
obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba místostarosty
a) určení způsobu volby místostarosty
b) volba místostarosty
4) Zřízení finančního výboru
a) určení počtu členů finančního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
5) Rozpočtové provizorium na rok 2011
a) předložení návrhu rozpočtového provizoria
zastupitelům
b) hlasování o schválení rozpočtového
provizoria
6) Zimní údržba obce Libá
a) předložení nabídek doručených na základě
poptávkového řízení
b) vyhodnocení doručených nabídek
c) volba zhotovitele zimní údržby pro rok

2010/2011
7) Jednací řád zastupitelstva obce Libá
a) předložení nového jednacího řádu
Zastupitelstvu obce Libá
b) změny oproti dosavadnímu jednacímu řádu
c) vyjádření zastupitelů
d) hlasování o schválení jednacího řádu
8) Diskuse (přestupková komise, obec. prospěšné
práce, další návrhy zastupitelů, hostů
9). Závěr.
2/2/2010 Před schválením programu předsedající navrhl doplnění navrženého programu
o schválení rozpočtových opatření za měsíc září, říjen, listopad roku 2010 a dále, že starosta
obce bude oprávněn schválit případné rozpočtové opatření za měsíc prosinec roku
2010 v lednu roku 2011. Předsedající navrhl navržený bod zařadit na závěr zasedání ZO před
bod diskuse. Uvedená rozpočtová opatření byla předložena zastupitelům. Proti návrhu
nebyly vzneseny žádné námitky. Další doplnění navrženého programu nebylo předneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje předložený program 2. zasedání zastupitelstva obce
Libá, doplněný o navržený bod ve věci rozpočtových opatření.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 18/2010 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

2/3a/2010
Volba místostarosty, určení způsobu volby místostarosty. Předsedající navrhl
veřejnou volbu, nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje, že volba místostarosty bude probíhat veřejně.
Předsedající dal hlasovat o veřejné volbě místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2010 bylo schváleno.
2/3b/2010
Volba místostarosty. Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů
na funkci místostarosty. Přihlásil se p. Mádle a navrhl, že je třeba zvážit okolnosti, které by
byli pro a proti při navržení kandidátů p. L. Švece a p. K. Hally. K uvedenému prohlásil p. L.
Švec, že tohoto není potřeba, jelikož se vzdává kandidatury. Zastupitel J. Kühn následně
navrhl na funkci místostarosty p. K. Hallu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá volí místostarostou Karla Hallu.
Předsedající dal hlasovat o volbě místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 20/2010 bylo schváleno.
2/4a/2010 Zřízení finančního výboru, určení počtu členů, volba předsedy a volba členů fin.
výboru. Předsedající vyzval zastupitele k předkládání návrhů na počet členů finančního
výboru. Jelikož nebyl návrh předložen, navrhl předsedající, aby počet členů finančního
výboru byl stejný jako počet členů kontrolního výboru, tedy volit tříčlenný finanční výbor.
Proti tomuto nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje, že finanční výbor bude tříčlenný.
Předsedající dal hlasovat o schválení počtu členů finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2010 bylo schváleno.
2/4b/2010 Volba předsedy finančního výboru. Předsedající vyzval zastupitele k přednesení
návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Zastupitelka Jarmila Cigáňová navrhla, aby
předsedkyní finančního výboru byla zastupitelka Jana Najmanová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá volí předsedkyní finančního výboru Janu Najmanovou
Předsedající dal hlasovat o volbě .
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2010 bylo schváleno.
2/4c/2010
Volba členů finančního výboru. Předsedající vyzval zastupitele k přednášení
návrhů na funkce členů finančního výboru. Zastupitelka J. Cigáňová navrhla jako člena
finančního výbor pí. L. Danylecovou. Předsedající se dotázal J. Cigáňové, zda navrhovaná
s tímto souhlasí, jelikož není jednání zastupitelstva přítomna. J. Cigáňovou bylo sděleno, že
L. Danylecová s tímto vyslovila svůj souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá volí člena finančního výboru L. Danylecovou.
Předsedající dal hlasovat o návrhu člena finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2010 bylo schváleno.
2/4c/2010
Předsedající vyzval zastupitele k přednášení návrhů na funkci druhého člena
finančního výboru. Zastupitel J. Kühn navrhl jako člena finančního výboru zastupitele
Bohumila Štíchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá volí člena finančního výboru Bohumila Štíchu.
Předsedající dal hlasovat o návrhu druhého člena finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 24/2010 bylo schváleno.
2/5/2010 Rozpočtové provizorium na rok 2011. Předsedající seznámil zastupitele s nutností
odsouhlasit rozpočtové provizorium na rok 2011, aby bylo možno zachovat chod obce s tím,
že v době rozpočtového provizoria budou hrazeny nutné výdaje k zachování chodu obce
a hrazeny závazky ze smluv již uzavřených. Rozpočet obce bude schvalován na zasedání ZO
v měsíci únoru roku 2011. Písemný návrh rozpočtového provizoria byl předložen
zastupitelům. Proti návrhu schválení rozpočtového provizoria nebyly vzneseny žádné
námitky.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Libá schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2011.
Předsedající dal hlasovat o schválení rozpočtového provizoria na rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2010 bylo schváleno.
2/6a/2010
Zimní údržba obce Libá. Předsedající seznámil zastupitele s nabídkami
podnikatelských subjektů, které předložily své nabídky na základě poptávkového řízení od
7.12. 2010 do 17.12. 2010. Zastupitelům byly předloženy hodinové a paušální nabídky firem
MEKIRA s.r.o. se sídlem Vrázova ul. 10, Cheb – p. Kiss, fa. ELČI s.r.o. se sídlem Lidická
10, Františkovy Lázně – p.Čížek, fa. DEMPRASTAV s.r.o. se sídlem Polná 29 – p. Novák.
V rámci poptávkového řízení nabídla firma MEKIRA rozpis jednotlivých hodinových sazeb
(možno k nahlédnutí na OÚ Libá) a paušální částku do konce zimy ve výši 68.000,-Kč bez
DPH. Firma ELČI nabídla rozpis jednotlivých hodinových sazeb (možno k nahlédnutí na OÚ
Libá) a paušální částku na jednu zimu ve výši 99.800,-Kč bez DPH, se započítanou non stop
pohotovostní službou v rámci ceny. Firma DEMPRASTAV nabídla rozpis jednotlivých
hodinových sazeb (možno k nahlédnutí na OÚ Libá) a paušální částku na jedno zimní období
ve výši 85.800,-Kč bez DPH.
2/6b/2010 Vyhodnocení předložených nabídek. J. Mádle k věci vystoupil s tím, že v rámci
poptávkového řízení nelze hodnotit paušální částku, jelikož je pro obec nevýhodná a že by
bylo dobré založit obecní firmu, která by sama prováděla zimní údržbu. K tomuto dále uvedl
J. Kühn, že obec si nemůže dovolit držet stroje, hradit údržbu a platit zaměstnance. J. Mádle
uvedl, že hodnocení poptávkového řízení je neobjektivní, jelikož část zimy již uběhla a že by
se nyní mohla přibrat na zkoušku třetí firma která se nabídla /MEKIRA s.r.o./ a jejíž práci
nebylo dosud možno zhodnotit. K tomuto uvedl p. Štícha, že firmu MEKIRA nezná a jak se
bude z Chebu z Vrázovy ulice starat o zimní údržbu v Libé. K tomuto se rozběhla diskuze
mezi J. Mádlem a B. Štíchou, která začala přecházet do nekonstruktivní roviny. Proto
předsedající požádal o ukončení dohadů a aby se jednotliví zastupitelé hlásili o slovo a udělil
slovo hostu, p. Mandryszovi. P. Mandrysz k věci prohlásil, že paušální hodnocení je
nevýhodné a rozumná by byla hodinová částka za odvedenou práci. K firmě ELČI uvedl, že
jak tady v poslední době jezdí ten kapitalista, tak v odbočce kde bydlí není stejně pořádně
prohrnuto. Dále p. Mandrysz navrhoval časový harmonogram od kdy do kdy se bude jezdit.
Nato přednesl předsedající svůj názor, že je potřeba za paušální částku kontrolovat kvalitu
odvedené práce a nikoli, aby zastupitelé po nocích kontrolovali, jestli firma správně
vykazuje počet odpracovaných hodin. K věci uvedl dále p. L. Švec, že je mu osobně jedno,
kdo bude obec v zimě prohrnovat, ale je potřeba aby to bylo děláno pořádně, jelikož směrem
k Dubině nebyla cesta prohrnuta a že mu to připadá trochu jako schválnost. Dále L. Švec
uvedl, že by bylo potřeba probrat návrh smlouvy pro nositele zimní údržby v obci. K. Halla
k věci uvedl, že by ve smlouvě měli být uvedeny sankce za případné neplnění smluvních
podmínek. J. Mádle k věci uvedl, že by bylo dobré stanovit, jaká kritéria a z kolika procent
budou rozhodující při výběru subjektu, který bude zimní údržbu provádět. Po diskusi k věci se
zastupitelé dohodli na jednotlivých kritériích a jejich procentuelním ohodnocení. Cena –
40 %, technika – 20 %, pohotovost – 10 %, reference – 30 %. K. Halla navrhl, aby se
zastupitelstvo usneslo na vypracování smlouvy mezi obcí Libá a nositelem zimní údržby
a tato bude se stanovenými podmínkami předložena poptávajícím. K vypracování smlouvy
byl pověřen starosta obce M. Vondrášek s tím, že smlouva bude zpracována v co nejkratším
možném termínu a případně před veřejným zasedáním probrána na neveřejné pracovní
schůzce, což jak podotkl L. Švec bývalo dříve dobrým zvykem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje o dohodě vypracovat smlouvu s podmínkami, které budou
předloženy zájemcům o provádění zimní údržby obce Libá.

Předsedající dal hlasovat o vypracování smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2010 bylo schváleno.
2/6c/2010 K hlasování o volbě zhotovitele zimní údržby nedošlo. Předsedající na dotaz J.
Mádleho uvedl, že zimní údržbu bude nadále provádět fa. ELČI. Jelikož nedošlo k hlasování
a volbě, je to v jeho kompetenci, je nutno zabezpečit chod obce.
2/7a,b/2010
Jednací řád obce Libá. Předsedající seznámil zastupitele, že byl vypracován
nový jednací řád obce Libá, jelikož původní byl již z roku 2000 a je nevyhovující. Jednací
řád byl vypracován v krátkém časovém horizontu, proto byl předložen zastupitelům
s vyznačením změn oproti dosavadnímu jednacímu řádu. Předsedajícím byly uvedeny
jednotlivé změny a to v čl. 3 - zastupitelé nejsou povinni se účastnit každého zasedání
zastupitelstva, ale jsou povinni se předem písemně či ústně omluvit, pokud se nemohou
dostavit. Čl. 5, odst. 6 – nikdo nemůže rušit zasedání zastupitelstva, možnost vykázání. Čl.
6 odst. 18 – možnost pořízení zvukového záznamu jednání zastupitelstva. Čl. 11 odst.
2 písm. i) – jmenovitý výsledek hlasování.
2/7c/2010 K tomuto se přihlásil J. Mádle s tím, že s uvedeným nesouhlasí, jelikož pokud by
byl on, nebo kdokoli jiný tím pomyslným jazýčkem na vahách, že by se pro jeho stanovisko
mohlo stát, že mu někdo rozbije okna, pokud se někomu nebude líbit jak hlasoval. K tomuto
se přihlásil K. Halla s tím, že je zodpovědné vůči občanům obce projevit veřejně a jmenovitě
svůj názor. Vzhledem k tomu, že další diskuze nebyla konstruktivní, bylo přikročeno
k hlasování o schválení nového Jednacího řádu obce Libá.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje nový Jednací řád obce Libá.
Předsedající dal hlasovat o schválení nového jednacího řádu obce Libá.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2010 bylo schváleno.
2/8/2010 Rozpočtová opatření. K vysvětlení rozpočtových opatření předsedající uvedl, že
se jedná o takové přesuny finančních položek, aby bylo zajištěno efektivní hospodaření obce
rozložením finančních prostředků. Dále předsedající uvedl, že za měsíc září, říjen, listopad
roku 2010 by zastupitele mohl s rozpočtovými opatřeními seznámit p. L. Švec. Jmenovaný
k tomuto uvedl, že s rozpočtovými opatřeními by zastupitele mohla podrobně seznámit
zaměstnankyně OÚ Libá p. Z. Ročková. Předsedající dále k odsouhlasení navrhl, aby
případné rozpočtové opatření za měsíc prosinec 2010 mohl schválit starosta obce, jelikož by
vzhledem k rozpočtovému provizoriu mohlo dojít k finanční ztrátě, pokud by obci do konce
roku přišli na účet nějaké peníze. Proti tomuto nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje rozpočtové opatření za měsíc září, říjen, listopad roku
2010 a umožňuje starostovi obce schválit případnou rozpočtovou změnu za měsíc prosinec
roku 2010 v měsíci lednu roku 2011
Předsedající dal hlasovat o schválení rozpočtových opatřeních a možnosti schválit
starostou obce případnou poslední rozpočtovou změnu v měsíci lednu roku 2011.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2010 bylo schváleno.
2/9/2010 Diskuse. Předsedající v rámci diskuse seznámil zastupitele o návštěvě architektů
kanceláře A69 k návrhu územního plánu obce Libá, návštěvu architekta Ing. Zůny k projektu
Zurčící Chebsko a prvotnímu jednání s jednateli spol. Basalt s.r.o. (lom Libá), při kterém tito

přislíbili spolupráci a sponzorskou podporu obce Libá. Další konkrétnější jednání mezi obcí
a spol. Basalt teprve proběhnou.
Dále předsedající seznámil zastupitele s písemnou stížností zastupitele p. L. Švece a to
konkrétně, že dne 15.12. 2010 nebylo v lokalitě č. p. 26 a přilehlých po nočním sněžení
prohrnuto že nebyl proveden posyp komunikací v obci. K tomuto bylo dále předsedajícím
sděleno, že bude k věci dotázána firma, která v současné době provádí zimní údržbu a bude
písemně odpovězeno.
Zastupitelé byli předsedajícím dále seznámeni s nutností zřídit přestupkovou komisi a že
v rámci veřejně prospěšných prací bylo prováděno prohazování cest na místním hřbitově.
K otázce lomu zastupitel L. Švec uvedl, že dohoda o dodávání kamene pro obec Libou
stále platí a funguje. Zastupitel B. Štícha uvedl, že by lom měl na opravy vozovek přispívat
1 % ze zisku.
V rámci diskuse o sponzorských příspěvcích J. Mádle a B. Štícha hovořili o tom, kdo co
dal za své podnikatelské činnosti za sponzorské dary. Diskuse o této věci byla ukončena jako
nekonstruktivní.
Zastupitel K. Halla navrhl, aby do příštího zasedání zastupitelé zvážili návrhy k podání
žádostí do dotačních programů, v návaznosti na blížící se termín jejich podání. Dále navrhl
ke zvážení vznik např. kulturní komise, jenž by se starala o kulturní dění v obci.
Host p. K. Kulhavý v rámci diskuse navrhoval, aby při odklízení sněhu byly čištěny
i odtokové kanály.
Do diskuse o úklidu sněhu se zapojil i host p. J. Cepák a prohlásil že zimní údržba nyní je
o 200 % lepší než byla dříve. Na to odpověděl zastupitel J. Mádle ať je v klidu, že bude
vybrán ten nejlepší možný poskytovatel. Nato host p. J. Cepák vyzýval p. Mádleho, ať mu
neříká, že má být v klidu, že v klidu je. J. Mádle odvětil, že to tak nemyslel, že pouze myslel,
že má být bez obav.
Vzhledem k tomu že další diskuse byla nekonstruktivní a nikdo z přítomných neměl dalšího
příspěvku. Byla diskuse předsedajícím ukončena.
2/10/2010 Závěr. Závěrem předsedající prohlásil, že veškeré body jednání budou nedílnou
součásti zápisu jednání zastupitelstva obce Libá ze dne 20.12. 2010. Jednání bylo ukončeno
ve 20.00 hodin.
Zápis vyhotoven dne: 27. 12. 2010
Zapisovatel: Kulhavá Pavla
Ověřovatelé: Josef Mádle
Bohumil Štícha
Starosta: Miloš Vondrášek
Vyvěšeno na úřední desku 27.12. 2010
Datum sejmutí : 12.1. 2011
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