Zápis 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
25. 9. 2012 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova, M. Vondrášek
Nepřítomní zastupitelé : O. Semotánová, R. Magerstein, L. Švec
Hosté: p.Hána, p. Voráč, p. Šicko, p. Mandrysz, p. Schmierler
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:

Navržený program: 1) Zahájení, ověření zápisu 17. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Kanalizační přípojka p. Šicko
6) Projednání zadání projektové dokumentace „náves Libá“
7) Vodní dílo pod hradem – jednání s investorem
8) Sdělení k volbám do krajských zastupitelstev
9) Sdělení k získání zaměstnance obce z prostředků EU
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost šesti zastupitelů obce a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 17. zasedání ZO Libá ověřili K. Halla a J. Kühn.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZO Libá. Předsedající se dotázal, kdo by chtěl ověřovat
dnešní zápis. Přihlásili se J. Mádle a M. Sirakova. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 18. zasedání ZO Libá byli J. Mádle a M. Sirakova.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 183/9/2012 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů
návrh na doplnění programu jednání s tím, že má nějaké drobnější věci, které vyvstaly po
vyvěšení programu jednání. Tyto lze zařadit do různého. J. Mádle uvedl, že má rovněž jednu věc,
kterou lze zařadit do různého. Jelikož nebyly žádné návrhy na konkrétní doplnění programu, dal
předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje navržený program jednání.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 184/9/2012 bylo schváleno.
4/ Zpráva starosty. Předsedající přečetl zprávu starosty, události od předchozího zasedání ZO
Libá. ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí.
5/ Kanalizační přípojka p. Šicko. Předsedající seznámil ZO Libá s písemným vyjádřením
předchozího starosty p. Švece, ve kterém je uvedeno, že kanalizační přípojka k čp. 221 bude
zhotovena v průběhu roku 2009. K věci dále předsedající uvedl, že k přípojce domu je zhotovena
projektová dokumentace, ve které je uvedeno, že je zaplacena. P. Novák za firmu Demprastav
s.r.o. nabídl cenu za zhotovení ve výši 35.000,-Kč bez DPH. Předsedající se dotázal p. Šicka, zda
může, vzhledem k časovému odstupu sdělit, proč nebyla přípojka v letech 2004-2005, u domu
jeho matky dokončena. P. Šicko k věci uvedl, že tenkrát nezbyly peníze. K věci proběhla krátká
diskuse, ze které vyplynulo, že ZO je vázáno písemným slibem předchozího starosty, kanalizační
řád se nachází v blízkosti domu, jako jediný nebyl připojen, přičemž projektová dokumentace
byla vyhotovena jako u ostatních. Přípojka bude vyhotovena od kanalizačního řadu k hranici
pozemku p. Šicka. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dokončení kanalizační přípojky k čp. 221 v Libé, dle nabídky firmy
Demprastav s.r.o.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 185/9/2012 bylo schváleno.
6/ Projednání zadání projektové dokumentace „náves Libá“. Předsedající k věci uvedl, že
vzhledem k terénním úpravám pravé části návsi, by bylo zapotřebí zadat zpracování projektové
dokumentace její druhé poloviny, z důvodu přípravy podkladů k budoucí realizaci. Tato věc již
byla projednávána a následně odložena na 8. zasedání ZO Libá. J. Najmanová k věci uvedla, že
se více zastupitelů mělo podílet na zadání terénních úprav předchozí poloviny. Předsedající k věci
uvedl, že při jednání s firmou Elči s.r.o., před letními slavnostmi 2012, vyvstala tato sponzorská
nabídka. Vzhledem k tomu, že v době letních prázdnin nebylo plánováno zasedání ZO Libá,
začalo se pracovat okamžitě, jelikož taková nabídka se neodmítá a aby terénní úpravy byly hotovy
do začátku letních slavností. Příprava chodníku směrem k čp. 220 byla řešena až následovně,
jelikož se sponzorující firma uvolila finance navýšit. Dále bylo ujednáno, že se zastupitelé sejdou
na pracovní schůzce, přičemž budou prohlédnuty výsledné studie studentů z workshopů a bude
vybrána reálná možnost, jak by měla druhá polovina návsi vypadat. Rovněž budou projednány
podmínky zadávacího řízení. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá pověřuje starostu obce, aby učinil kroky vedoucí k zadání a následnému
zpracování projektové dokumentace centra v Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 186/9/2012 bylo schváleno.

7/ Vodní dílo pod hradem – jednání s investorem. Předsedající seznámil ZO Libá s průběhem
jednání s majiteli hradu v Libé, manželi Griněvovými, kteří by se v rámci v rámci výzvy
Operačního programu životního prostředí chtěli zasadit o vybudování vodní plochy pod hradem.
Důvodem je umístění kolektorů k vytápění hradu do jejího dna. Nabídkou investorů je věc
finančně a administrativně zaštítit, na základě projektové dokumentace, která již byla vyhotovena.
Tato věc již byla při zasedání ZO Libá v minulosti opakovaně projednávána. Z jednání s investory
vyplynula nová smlouva o spolupráci, která by ujednotila předchozí smlouvy a její dodatky.
Návrh smlouvy bude investory zaslán a následně předložen zastupitelům k připomínkám.
Konkrétní akce budou řešeny smlouvami o dílo, ve kterých budou přesně uvedena práva,
povinnosti a finanční závazky. Zastupitelstvo obce Libá bere uvedené na vědomí.
8/ Sdělení k volbám do Krajských zastupitelstev. Předsedající sdělil, že volby do Krajských
zastupitelstev proběhnou v termínu 12-13. října 2012. Dle dikce zákona byl OÚ Libá stanoven a
uveřejněn minimální počet členů volební komise, počet a místo volebních okrsků, ustanoven
zapisovatel a členové volební komise. Tři členové volební komise byli delegováni politickými
stranami. ZO Libá bere sdělení k volbám do Krajských zastupitelstev na vědomí.
9/ Sdělení k získání zaměstnance obce z prostředků EU. Předsedající k věci uvedl, že pět osob
trvale žijících v obci, dostalo od Úřadu práce za povinnost, zdarma odpracovat ve prospěch obce
dvacet hodin týdně. Jedná se o tzv. veřejnou službu. Z těchto osob si mohla obec požádat o
vyčlenění jednoho zaměstnance na post tzv. koordinátora veřejné služby, tj. osobu, která rovněž
pracuje pro obec a má dohlížet na pracovníky veřejné služby. Předsedající dále uvedl, že požádal
o přidělení p. Libora Vokurky, jelikož je, vzhledem ke svým řemeslným schopnostem, pro obec
nejvhodnější volbou. Mzda tohoto zaměstnance je hrazena po dobu smlouvy, tj. jednoho roku,
Úřadem práce z prostředků Evropské unie.
10/ Různé. Předsedající seznámil zastupitelstvo s nefunkčním technickým stavem společného
septiku na Sorkově, který je navíc na pozemku třetí osoby a není v majetku obce. Předsedající
dále navrhl vhodnou směnu s majitelem pozemku, p. Caranem, aby bylo možno situaci řešit a
v zájmu obyvatel Sorkova získat pozemek, který by byl do budoucna nejvhodnějším místem pro
čističku odpadních vod. Pro směnu se nabízí např. pozemek na Irsku, v části bez kanalizace, o
rozměru kolem 600 m2. Na pracovní schůzce ZO Libá bude projednáno, jaký pozemek bude
vybrán. Předsedající dal hlasovat o schválení směny.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr směny p.p. č. 643/1 k.ú. Ostroh, ostatní plocha, vel. 1476 m² za
pozemek v k.ú. Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 187/9/2012 bylo schváleno.
Předsedající předložil Zastupitelstvu návrh rozpočtové změny č. 2 obce Libá. V rozpočtové změně
se jedná o uvedení výše úvěru na ukončení rybníků, finanční transfery školy Libá z dotace a
příspěvku Karlovarského kraje. Bez námitek, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2012 .
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :

Usnesení č. 188/9/2012 bylo schváleno.

Předsedají seznámil zastupitele se žádostí p. J. Sirotka, doručenou dnešního dne 25.9. 2012, ve
věci prodeje části p.p. 176/3 k.ú. Libá, z důvodu lepšího umístění novostavby rodinného domu do
terénu. Jedná se o cca 65 m². Předsedající zastupitelstvu předložil geometrický plán, který na své
náklady nechal zhotovit žadatel a uvedl, že pracovní schůzce zastupitelů by bylo zapotřebí
ujednotit cenovou mapu jednotlivých pozemků. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje části p.p. 176/3 k.ú. Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 189/9/2012 bylo schváleno.
Předsedající seznámil ZO Libá s termínem mimořádné valné hromady spol. Chevak a.s. dne
27.10. 2012, na kterou je nutno usnesením ZO Libá určit oprávněného zástupce obce. Po krátké
diskusi dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby obec Libou na mimořádné valné hromadě spol. Chevak a,s, dne 27.10.
2012 zastupoval starosta obce M. Vondrášek.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 190/9/2012 bylo schváleno.
Předsedající seznámil ZO Libá, že ředitelce MaZŠ Libá p. M. Sirakové, byla prodloužena
pracovní smlouva o dalších 6 let, v souladu se § 166/3 z.č. 561/2004 Sb. ZO Libá bere sdělení na
vědomí.
Předsedající dále seznámil ZO Libá s nutností přijmout novou vyhlášku o komunálním
odpadu, v souladu s novým právním ustanovením. Dále s pozváním představitele Krajské
odpadové společnosti „KOS“ na následující zasedání ZO Libá, k předání informací k fungování
společnosti a zapojení obcí Karlovarského kraje. S ohledem na zákon č. 172/2012 dojde také ke
znovuprověření historického majetku obce Libá a následně i ke krokům směřujícím k navrácení
historického majetku obce Libá.
K. Halla seznámil ZO Libá s žádostí o drobné přispění partnerskému městu Hohenberg a.d.
Eger, za vydání reklamní publikace, ve které jsou uvedeny údaje a fotografie o Hohenbergu,
Chebu a Libé, což je pro nás turistickým regionálním přínosem. Po krátké diskusi se zastupitelé
shodli na symbolickém příspěvku ve výši 100,-€, tj, cca 2.500,-Kč.
J. Mádle přečetl důvody odvolání velitele JSDH Libá a ke každému bodu uvedl vysvětlení svého
jednání a požádal starostu, aby přehodnotil své stanovisko. Starosta a ZO Libá bere vysvětlení na
vědomí.

P. Schmierlier požádal, zda by bylo možno s pánem, který opravuje nemovitost vedle jeho
bydliště projednat, aby uklidil komunikaci, z důvodu jejího rozšíření, vzhledem k blížícímu se
zimnímu období. Starosta sdělil, že potřebné osobně zajistí.
Závěrem byl vyzván zástupce spol. Centropol, který se na vlastní žádost dostavil na závěr
jednání, aby sdělil ZO Libá důvod své přítomnosti. Společnost navrhovala zaštítění své nabídky
občanům podporou obce Libá a MaZŠ Libá, kteří odebírají el.energii prostřednictvím této
společnosti. Starosta k tomu uvedl, že svým podpisem nezaštítí iniciativy soukromé společnosti a
nabídl zástupci uvedené společnosti, jejich nabídku umístit na úřední desku obce Libá. Po krátké
neplodné diskusi zástupce spol. Centropol odešel.
11/ Diskuse. Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala průběžně, nebyla projednávána jako
samostatný bod.
12/ Závěr. 18. Zasedání ZO Libá bylo skončeno v 20.00 hodin s tím, že všechny jeho náležitosti
budou součástí zápisu.
Ověřovatelé zápisu:
Sirakova Marie
Mádle Josef

Miloš Vondrášek
starosta obce

