Zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 16. 5. 2013
od 17.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, R. Petrovka,( od 19.00 hodin) O. Semotánová,
M. Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : J. Mádle, M. Sirakova, L. Švec
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Starosta obce navrhl tento program jednání:
Navrţený program:
1) Zahájení, ověření zápisu 21. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 22. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočtové opatření č. 2/2013

6) Schválení závěrečného účtu obce a uzávěrky hospodaření
příspěvkové organizace obce (ZaMŠ) za rok 2012
7) Smlouva o zřízení věcného břemene u p.p. 2614/1, 2616, 2623/1 vše
k.ú. Libá k DTS k kNN a vNN s Čez Distribuce a.s.
8) Dodatek č. 1 smlouvy č. CZ. 1.09/2.1.00/30.00710 o poskytnutí
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady soudrţnosti
Severozápad.
9) Ţádost o příspěvek na opravu kostela sv. Kateřiny v Libé
10) Pronájem části p.p. 169/1 k.ú. Libá o vel. 350 m² - stanovení ceny
11) Ţádost o prodej, nájem části p.p. č. 150/3 k.ú. Libá
12) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k části p.p. 2652/1 k.ú.
Libá
13) Návrh manţelů Griněvových na směnu p.p. 50/5 k.ú.Libá (před
kostelem) za část p.p. 1/1 k.ú. Libá (zajištění cesty pro zadní vstup
do hradu)
14) Zadávací řízení projekt náměstí
15) Obnova sportovního areálu u školy - schválení dotace
16) Zpráva kontrolního výboru
17) Přístavba hasičské zbrojnice – moţnost přípravy dotace na zateplení
objektu
18) Letní slavnosti 2013
19) Různé
20) Diskuse
21) Závěr

1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost pěti zastupitelů a usnášeníschopnost ZO
Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZO Libá. Zastupitelům byl předloţen zápis 21. zasedání
ZO Libá, který ověřil K. Halla a O. Semotánová.Předsedající vyzval zastupitele k navrţení ověřovatelů
zápisu 22. zasedání ZO Libá. Přihlásila se J. Najmanová a J. Kühn. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 22. zasedání ZO Libá byli J. Najmanová a J.Kühn.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová,Vondrášek
proti : 0zdrţeli se: 0
Usnesení č. 220/05/2013 bylo schváleno.
3) Schválení programu jednání.Starosta vyzval zastupitele k navrţení změn či doplnění programu 22.
zasedání ZO Libá. J. Najmanová se dotázala na zprávu finančního výboru. Předsedající sdělil, ţe bude
v závěru.V programu byla omylem uvedena zpráva kontrolního výboru, přičemţ v rámci zpráv výborů
není nutno měnit program, projednána bude zpráva výboru finančního pod stejným bodem. Bez dalších
návrhů. Starosta dal hlasovat o schválení programu zasedání.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 22. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: : Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0zdrţeli se: 0
Usnesení č. 221/05/2013 bylo schváleno.
4) Zpráva starosty.ZO Libá bere zprávu na vědomí, bude přílohou zápisu zasedání ZO Libá.
5/ )Rozpočtové opatření č. 2/2013.Předsedající ZO Libá předloţil rozpočtové opatření č. 3/2013. Rozpočtové
opatření zohledňuje příjem finančních prostředků v celkové výši 189 471,53,-Kč za neinvestiční dar manţelů
Griněvových JSDH Libá, poplatek za uţívání veřejného prostranství a příjem prostředků z dotace na Letní
slavnosti. Příjem finančních prostředků účetní obce navýšila ve výdajových poloţkách. Předsedající dal hlasovat o
schválení rozpočtového opatření.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového opatření 2/2013.
Výsledek hlasování zastupitelů: : Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 222/05/2013 bylo schváleno.
6) Schválení závěrečného účtu obce a uzávěrky hospodaření a příspěvkové organizace obce
(ZaMŠ) za rok 2012. Předsedající ZO Libá předloţil Zprávu o výsledku hospodaření obce Libá za rok
2012, jak byl zpracován auditory Karlovarského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Libá byly
zjištěny méně závaţné nedostatky v účetním odepisování hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a
závaţné nedostatky účetní jednotky při inventarizaci. Nelze ověřit, zda skutečný stav odpovídá stavu
účetnictví. K tomuto předsedající uvedl, ţe toto se týká elektronického vedení účetní evidence
nemovitostí – pozemkových parcel. V průběhu provádění inventur bylo zjištěno, ţe stavy pozemků
účetní jednotky neodpovídají reálnému stavu na Katastru nemovitostí. V minulosti byly obcí Libá
prodávány či kupovány pozemky, na toto nebylo účetní jednotkou převáţně reagováno a inventury
pozemkůbyly prováděny pouze formálně. Nyní byla inventarizační komisí provedena důsledná kontrola a
bylo zjištěno, ţe elektronický stav pozemků v účetnictví neodpovídá stavu reálnému vedenému na KN,
neodpovídají výměry pozemků ani celkové součty. Toto ale není záleţitostí posledních několika let, ale
celková nezodpovědnost za mnoho minulých volebních období. Je nutno reálný stav katastru nemovitostí
převést do programu účetnictví obce s kompletními údaji, aby korespondoval s údaji na Katastru
nemovitostí coţ bude bohuţel prací zdlouhavou, jelikoţ do účetního programu nejdou tato data

zkopírovat, ale musí se manuálně přepsat. K tomuto předsedající podotknul, ţe tím,ţe se změny parcel
nepromítají přesně v evidenci účetnictví, nedošlo k ţádným finančním pochybením. Finanční operace z
prodeje pozemků či výdajů jsou řádně vedeny, neodpovídá pouze virtuální stav a výměry pozemků.
V závěru přezkoumání hospodaření obce Libá za rok 2012se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 zákona
č. 420/2004 Sb.(finanční operace, závazky a pohledávky) Předsedající dále uvedl, ţe závěr Zprávy o
výsledku hospodaření obce bude vyvěšen na úřední desce, na následujícím zasedání ZO Libá bude
hlasováno o schválení s výhradou, kterou bude stanoven termín a forma nápravy nedostatků, jak shora
uvedeno.
Předsedající dále předloţil účetní závěrku příspěvkové organizace obce Libá ZaMŠ Libá. Na
předchozím zasedání ZO Libá byl schválen převod zůstatku finančních prostředků do rezervního fondu
roku 2013 a je zapotřebí schválit účetní závěrku samotnou. Po kontrole účetní závěrky ZaMŠ Libá se ZO
Libá shodlo na schválení účetní závěrky s výhradou. Výhradou je, aby v následných účetních závěrkách
u případného příjmu z dotace bylo stručně uvedeno, na co byla dotace čerpána, jelikoţ to z účetní
závěrky nelze vyčíst, rovněţ tak z komentáře k hospodaření. Výhrada bude ředitelce ZaMŠ Libá sdělena.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje účetní uzávěrku ZaMŠ Libá s výhradou.
Výsledek hlasování zastupitelů: : Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 223/05/2013 bylo schváleno.

7) ) Smlouva o zřízení věcného břemene u p.p. 2614/1, 2616, 2623/1 vše k.ú. Libá k DTS k kNN a
vNN s Čez Distribuce a.s. Předsedající předloţil ZO Libá Smlouvu o zřízení věcného břemene se spol.
ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o věcné břemeno k vysokému napětí nad křiţovatkou za rybníkem Kladivo
směr k Dubině a k vedení nízkého napětí k přilehlé nemovitosti. Věcné břemeno je úplatné ve výši 3000,Kč ve prospěch obce Libá. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene u p.p. 2614/1, 2616, 2623/1 vše k.ú. Libá
k DTS k kNN a vNN s Čez Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 224/05/2013 bylo schváleno.
8) Dodatek č. 1 smlouvy č. CZ. 1.09/2.1.00/30.00710 o poskytnutí
prostředků Regionální rady soudrţnosti Severozápad.

dotace z rozpočtových

Předsedající předloţil návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/2.1.00/30.00710 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady soudrţnosti Severozápad. Dodatek se týká bodu č. 10 sankčních opatření. Nově budou sankční opatření přílohou smlouvy o poskytnutí dotace a o případných
sankcích nebude zdlouhavě rozhodováno. Uvedený dodatek se netýká pouze obce Libá, ale změna je
kompletní pro všechny příjemce dotací. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/2.1.00/30.00710 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady soudrţnosti Severozápad a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 225/05/2013 bylo schváleno.
9)Ţádost o příspěvek na opravu kostela sv. Kateřiny v Libé.Předsedající předloţilZO Libá ţádost
Římskokatolické farnosti Františkovy Lázně o příspěvek ve výši 20.000,-Kč na opravu kostela sv.
Kateřiny v Libé. ZO Libá se seznámilo s textem ţádosti. Byly vzneseny dotazy k části,ve které je
uvedeno, ţe příspěvek obce je podmínkou poskytnutí dotace. Z diskuse vyplynulo, ţe ZO Libá nemíní
Římskokatolické farnosti komplikovat příjem dotace, ale pokud je to její podmínkou, má být přílohou
ţádosti, načeţ můţe být ţádost případně kladně projednána. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o poskytnutí příspěvku 20.000,-Kč Římskokatolické farnosti Františkovy Lázně
na opravu kostela sv. Kateřiny v Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 0 :
proti : 5 Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek

zdrţeli se: 0

Usnesení č. 226/05/2013 nebylo schváleno.
10)Pronájem části p.p. 169/1 k.ú. Libá o vel. 350 m² - stanovení ceny. Na základě ţádosti p. Zdeňka
Vnuka, bytem Libá 297, schválilo ZO Libá usn. č. 219/03/2013 záměr pronájmu části p.p. 169/1 k.ú.
Libá o vel. 350 m². Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce obce Libá od 12.3. 2013 do 28.3. 2013.
Po krátké diskusi se ZO Libá shodlo na výši nájmu 2,-Kč za 1 m² za rok. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení pronájmu části p.p. 169/1 k.ú. Libá o vel. 350 m² p. Z. Vnukovi, bytem
Libá 297, na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 2 měsíce za částku 2,-Kč/1m² za rok
a pověřuje starostu obce vyhotovením a podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 227/05/2013 bylo schváleno.
11) Ţádost o prodej, nájem části p.p. č. 150/3 k.ú. Libá. Předsedající předloţil ZO Libá ţádost p. Anny
Zágorové, byt. Libá 191 o prodej - nájem části p.p. 150/3 k.ú. Libá. Jedná se o pozemek s velkým dubem
a potokem vedle jejího bydliště. Ţadatelka v ţádosti uvedla, ţe se o pozemek bude starat a vyčistí ho od
náletových dřevin. Po krátké diskusi se ZO shodlo, ţe prodej části uvedené pozemkové parcely zatím
nelze realizovat. Na uvedeném místě meandruje potok, velmi vysoký a rozvětvený dub prorůstá do
vysokého i nízkého napětí, bude jej nutno výhledově odstranit, coţ bude nákladná a technicky náročná
akce. Nelze předpokládat, ţe při odkoupení parcely ţadatelka sama odstranění dřeviny zabezpečí na své
náklady. ZO Libá se shodlo na případném pronájmu pozemku. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru nájmu části p.p. 150/3 o velikosti 300 m².

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 228/05/2013 bylo schváleno.
12) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy k části p.p. 2652/1 k.ú. Libá.Předsedající ZO Libá
předloţil návrh budoucí smlouvy kupní s Povodím Ohře s.p. k části p.p. 2652/2 k.ú. Libá. Jedná se o část
Vlastislavského potoka o výměře 1900 m² kde by mohlo být realizován projekt přehráţky s vodní
plochou pod zámkem v Libé. Uzavření smlouvy je podmínkou doloţení k ţádosti o stavební povolení.
Znaleckým posudkem byla hodnota potoka stanovena 13,50,-Kč/1m². Odkoupení pozemku by vyvstalo
pouze při realizaci vodní nádrţe. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení uzavření budoucí kupní smlouvy k části p.p. 2652/1 k.ú. Libá o vel.
1900 m² s Povodím Ohře s.p. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 229/05/2013 bylo schváleno.
13)Návrh manţelů Griněvových na směnu p.p. 50/5 k.ú.Libá (před kostelem) za část p.p. 1/1 k.ú.
Libá (zajištění cesty pro zadní vstup) Předsedající seznámil ZO Libá s ţádostí investorů zámku v Libé
manţelů Griněvových o vytvoření zadní přístupové cesty k zámku přes p.p. 1/1 k.ú. Libá, částí stráně za
zahradou domu čp 255 (p. Voráč) Dalším záměrem je vytvořit přemostění části stráně směrem zadní části
nádvoří zámku. Investor nabízí prodej formou směny za pozemkovou p.p. č. 50/5 k.ú. Libá, coţ je
pozemková parcela před kostelem sv. Kateřiny v Libé, kterou v minulosti od obce manţelé Griněvovi
odkoupili. ZO Libá se po diskuzi shodlo, ţe má zájem získat zpět prostranství před kostelem, jelikoţ by
ho chtělo upravit a udělat zde odpočinkové místo. Prostor nahoře ve stráni za bývalým domem a
zahradou p. Voráče není občany obce navštěvován, jelikoţ je špatně přístupný. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr směny p.p. 50/5 k.ú.Libá za část p.p. 1/1 k.ú. Libá realizovaný formou
vzájemného prodeje s tím, ţe náklady na geometrické zaměření budoucí zadní přístupové cesty
k zámku v Libé nese ţadatel.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 230/05/2013 bylo schváleno.
14)Zadávací řízení projekt náměstí.Předsedající ZO Libá předloţil zpracované zadávací řízení na
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Revitalizace návsi v obci Libá a
výstavba chodníků – projektová dokumentace pro stavební povolení“. Zadávací řízení bylo zpracováno
na základě souhlasu usnesení ZO Libá č. 186/9/2012. Zpracováním zadávacího řízení obci nevznikly
ţádné náklady. ZO Libá se shodlo na zveřejnění zadávacího řízení s tím, ţe nejvyšší částka nesmí
přesáhnout 300 tisíc Kč. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje podmínky zadávacího řízení k akci „Revitalizace návsi v obci Libá a výstavba
chodníků – projektová dokumentace pro stavební povolení“ a pověřuje starostu obce zveřejněním
zadávacího řízení.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 231/05/2013 bylo schváleno.
V 19.00 hodin se na jednání ZO Libá dostavil zastupitel R. Petrovka.
15) Obnova sportovního areálu u školy - schválení dotace. Předsedající ZO Libá seznámil
s poskytnutím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu podpory rozvoje a obnovy venkova
na obnovu sportovního areálu u ZaMŠ v Libé. Obec získala částku ve výši 360.398,-Kč, celková částka
na realizaci je včetně podíluobceve výši 514. 855,-Kč. Na předchozím pracovním setkání zastupitelů bylo
navrţeno na prostranství před školou vybudovat víceúčelové sportoviště pro tenis, fotbal a basketbal
s umělým povrchem, které lze získat za částku v hodnotě kolem 800 tisíc korun s tím, ţe budou
provedeny náleţité projektové změny a podíl obce navýšen za účelem vytvoření kvalitního sportoviště
pro ZaMŠ a občany obce Libá. Z diskuse vyplynulo, ţe obec Libá nabídne k prodeji pozemkovou
parcelu naproti areálu Dubina, která je pro svůj terén pro obec nevyuţitelná a získá finanční prostředky
na dofinancování sportovního areálu u školy. Bude připraveno zadávací řízení na víceúčelové sportoviště
a před jeho zveřejněním budou jeho podmínky zkonzultovány ZO Libá na pracovním setkání.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z MMR ČR, pověřuje
starostu přípravou zadávacího řízení k vybudování víceúčelového sportoviště a podpisem smlouvy
s vítězem zadávacího řízení a dále schvaluje záměr prodje p.p. č. 114 k.ú. Dubina, 4098m², ostatní
plocha.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Najmanová, Petrovka, Semotánová, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 232/05/2013 bylo schváleno.
16) Zpráva kontrolního výboru. Jak bylo projednáno před schválení programu jednání, předsedající
seznámil ZO Libá s posledními dvěma zprávami finančního výboru. V závěru kontroly hospodaření
s finančními prostředky JSDH Libá je finančním výborem konstatováno překročení rozpočtu výjezdové
jednotky hasičů v roce 2010 (jiţ předchozí zastupitelstvo) o 51.773,-Kč a v roce 2011 o 75.499,-Kč a k
polovině roku 2012 zůstává k moţnému dočerpání 66.655,-Kč. Dále finanční výbor uvádí, ţe navrhnout
nápravné opatření za rok 2010 za vedení bývalého starosty p. Švece je jiţ bezpředmětné. Dále finanční
výbor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost proplácení jakýchkoliv výdajů z obecníhorozpočtu a
navrhuje, aby starosta obce podal vysvětlení k překročení schváleného rozpočtu JSDH v roce 2011.
Starosta obce k věci následně uvedl, ţe je mu známo, ţe v roce 2011 byl rozpočet JSDH překročen,
přičemţ opatření provedená na začátku roku 2012 jsou známá a jiţ byly předneseny na předchozích
zasedáních ZO Libá. Starosta dále uvedl, ţe bylo dopočteno čerpání rozpočtu výjezdové jednotky do
konce roku 2012, přičemţ v roce 2012 byl rozpočet jednotky překročen o 7000,-Kč, ale to z důvodu ţe se
v průběhu listopadu 2012 rozpadla poloosa zásahového vozidla a jednotka nebyla výjezdu schopná.
Oprava stála 27.000,-Kč. Pokud by k této události nedošlo, rozpočet JSDH by skončil s úsporou 20.000,Kč. Výdaje JSDH jsou od překročení rozpočtu JSDH v roce 2011 kontrolovány průběţně.
V závěru druhé zprávy finančního výboru je konstatováno, ţe v rámci dotačního titulu „Revitalizace
parku v Libé“ byla část proplácených faktur odeslána z hlavního účtu obce a část ze speciálního účtu
obce zřízeného k dotačnímu titulu. Z uvedeného pochybení můţe být obci udělena sankce ve výši 5.000,Kč. Starosta k věci uvedl, ţe se jedná o dotační titul, který schválilo jiţ předchozí zastupitelstvo obce
Libá a povinnost od počátku posílat platby ze speciálního účtu účetní i jemu unikla. Dosud ţádná sankce
obci udělena nebyla a je pravděpodobné, ţe finance vydané za projekt „Revitalizace parku v Libé“ zpět z
Regionálního Operačního programu soudrţnosti severozápad dostaneme. Pokud bude dotace proplacena

a sankce udělena, bude popsané pochybení řešeno dále. Finančním výborem bylo s ohledem na kontrolu
namátkově vybraných faktur dále doporučeno striktně dodrţovat splatnost došlých faktur. V dalších
částech kontroly FV nebyly zjištěny pochybení.
ZO Libá bere zprávu finančního výboru na vědomí.
17) Předsedající oslovil ZO s moţností zpracování energetického auditu k objektu hasičské zbrojnice,
úpravy stávající projektové dokumentace a zpracování ţádosti o dotaci na venkovní zateplení. K věci
proběhla diskuse, ze které vyplynulo, ţe cena energetického auditu se pohybuje kolem 20.000,-Kč a
s úpravami projektu se můţe jednat o celkovou částku kolem 30.000-Kč. Za tuto částku lze nakoupit
větší část materiálu na zateplení, práci udělat svépomocí a nezatěţovat obec další administrativou, která
nepřinese valný účel.
O projednaném nebylo hlasováno.
18)Letní slavnosti 2013. K průběhu letních slavností 2013 proběhla diskuse, ze které vyplynul termín
konání od pátku 16.8. 2013 do neděle 18.8. 2013. Ze SRN jsou na tuto dobu zajištěny mobilní toalety.
Z důvodu úspor bude v pátek reprodukovaná hudba, v sobotu během poledne rovněţ a večer zahraje
Starovarka band. V neděli zahraje dechová hudba Parohanka. Ozvučení akce zajistí p. Ešler z Parohanky.
Jsou osloveni veteráni, traktoristé a motocyklisté, kolotoče, je moţno zajistit soubor tanečnic z Ruska.
Jedná se o soubor, který vystupoval na Krajinné výstavě v Chebu. Dále budou osloveni dodavatelé
catteringových sluţeb.
O projednaném nebylo hlasováno.

19)Různé.


Předsedající vznesl poţadavek na úhradu hydrotechnický posudek, výpočty rovnoměrného
proudění při povodni či protrţení Továrního rybníka, který je nutný doloţit ke kolaudaci vodního
díla. Jelikoţ posudek stojí 28.000,-Kč s DPH, není oprávněn o tomto sám rozhodnout. Nejedná se
o pravidelnou platbu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje proplacení hydrotechnického posudku zpracovaného společností Vodní
cesty a.s. ve výši 28.000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem příslušných
podkladů.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Najmanová, Petrovka, Semotánová,
Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 233/05/2013 bylo schváleno.



Předsedající ZO Libá předloţil zpracovanou smlouvu o zajištění poţární ochrany obce Poustka ze
strany JSDH Libá. Ze strany obce Poustka bude do rozpočtu obce Libá přispíváno částkou 6000,Kč. ZO Poustka jiţ poţární ochranu obce ze strany JSDH Libá schválilo. Předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení smlouvy mezi obcí Libá a Poustka o poskytování poţární
ochrany obce Poustka ze strany JSDH Libá a v případě schválení smlouvy HZS
Karlovarského kraje pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Najmanová, Petrovka, Semotánová,
Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 234/05/2013 bylo schváleno.


Na základě předchozího projednávání ZO Libá o potřebě opravy komunikace vedoucí k části
obce zvané Irsko starosta oslovil dodavatele na opravu komunikace a předloţil ZO nabídky firmy
Algon a Demprastav. Nabídka spol. Algon je rozdělena na levnější variantu, rozhrnutí a
uválcování frézovaného recykláţ ve výši 59.833,-Kč včetně DPH a draţší variantu a tou je
srovnání komunikace, pokládka finišerem, hutnění graderem, tříděný recyklát, emulze, válcování
v hodnotě 104.436 včetně DPH. Nabídka firmy Demprastav je na obdobnou sluţbu ve výši
101.480,-Kč bez DPH. Z diskuse ZO následně vyplynulo, ţe před provedením úpravy povrchu je
nutno cestu odvodnit, je vymílána stékající vodou z asfaltového kopce směrem dolů vedle školy.
Tuto akci nabízí firma Demprastavza celkovou částku 35.040,-Kč bez DPH a obsahuje 96
příkopových tvárnic, výkop, jejich uloţení, obetonování trubek, překop komunikace svod vody,
přepravy materiálu a další. Vzhledem k tomu, ţe ZO rozhodlo nejdříve realizovat odvodnění
problematického úseku, dal předsedající hlasovat o schválení této přípravné akce.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení nabídky k odvodnění obecní komunikace vedoucí k části zvané
Irsko v délce 32 m podél komunikace a 11 m šikmo trubkou pod komunikací dle nabídky
firmy Demprastav ve výši 35.040,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Najmanová, Petrovka, Semotánová,
Vondrášek
proti : 0zdrţeli se: 0
Usnesení č. 235/05/2013 bylo schváleno.
20) Diskuse. Diskuse probíhala v průběhu jednání a jako samostatný bod nebyla projednávána.

21) Závěr.V 19,38 hodin předsedající ukončil 22. Zasedání ZO Libá s tím, ţe veškeré projednávané
náleţitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu:
Bc.Ing. Jana Najmanová

Bc. Miloš Vondrášek
starosta

Jakub Kühn

