Zápis z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 21. 11. 2013
od 19.00 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová O. Semotánová, M. Sirakova, M.
Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : R. Petrovka, L. Švec
Hosté: p. Hána, p. Voráč
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Starosta obce navrhl tento program jednání:
1) Zahájení, ověření zápisu 25. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Zimní údržba – zajištění nákupu komunální techniky
6) Státní pozemkový úřad – smlouva o bezúplatném převodu p.p. č. 480 k.ú. Hůrka ve prospěch obce
Libá
7) Revitalizace parku v Libé –projektová dokumentace – podání žádosti o dotacido ROP Severozápad k
realizaci
8) Sdělení k opětovnému zpracování žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí
9) Diskuse
10) Závěr
.
1/Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost sedmi zastupitelů a usnášeníschopnost
ZO Libá. Zápis 25. ZO Libá ověřila O. Semotánová. R.Petrovka se zápisem bez výhrad souhlasil,
z důvodu nepřítomnosti zápis podepíše dodatečně.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZO Libá. Předsedající vyzval zastupitele k navržení
ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZO Libá. Navržen byl J. Mádle a J. Najmanová. Předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 26. zasedání ZO Libá byli J. Mádle a J. Najmanová
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: Halla, Kühn, Mádle, Najmanová,Semotánová,Sirakova,
Vondrášek pro : 7proti : 0zdrželi se: 0
Usnesení č. 263/11/2013 bylo schváleno.
3) Schválení programu jednání.Předsedající vyzval zastupitele k navržení změn či doplnění programu
26. zasedání ZO Libá. Předsedající navrhl doplnit program jednání o bod č. 9 - Různé a následující body
posunout dle pořadí. Dále bez návrhů, předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 26. zasedání ZO Libá s doplněním o Různé zařazené jako
bod č. 9 s tím, že následující body budou beze změny posunuty dle pořadí.
Výsledek hlasování zastupitelů: : Pro 7 :Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek pro : 7proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 264/11/2013 bylo schváleno.

4) Zpráva starosty.Předsedající přednesl zprávu starosty, vzhledem k plánovanému rozpočtovému opatření byl
předložen stav čerpání a výše finančních prostředků na účtu obce Libá. ZO Libá bere zprávu starosty, která bude
přílohou zápisu zasedání ZO Libá na vědomí.

5) Zimní údržba – zajištění nákupu komunální techniky. V první polovině listopadu 2013 vypověděla
firma ELČI s.r.o. provádění zimní údržby, tj. hrnutí sněhu a posypu, přičemž další jednání byla
bezvýsledná. Zastupitelstvo obce Libá před veřejným zasedáním předjednalo zajišťování zimní údržby
vlastními silami a prostředky. Byl vybrán traktor ZETOR 7245 s předním náhonem kol po kompletní
generální opravě v hodnotě 265.000,-Kč a s firmou ELČI s.r.o. projednáno odkoupení stroje HYPOS
s příslušenstvím - hydraulickou přední radlicí, mulčovačem a vozíkem za částku 150.000,-Kč. Dále bylo
projednáno zakoupení zadní hydraulické otočné radlice v hodnotě 52.376,-Kč bez DPH. Technika bude
parkována v halách obecních dílen a zimní údržbu budou zajišťovat zaměstnanci obce p. L. Vokurka a p.
M. Kněžíček. V případě potřeby při sněhové kalamitě je doplní brigádníci. Posyp v případě potřeby
zajistí firma Demprastav s.r.o.. Posypový materiál byl navezen do areálu dílen obce, bezplatně ho poskytl
místní kamenolom.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení nákupu techniky k zabezpečení zimní údržby obce Libá, traktoru
ZETOR 7245 v hodnotě 265.000,-Kč, stroje HYPOS s příslušenstvím, přední hydraulickou radlicí,
mulčovačem a přívěsným vozíkem v celkové hodnotě 150.000,-Kč a zadní otočné hydraulické
radlice za traktor v hodnotě 52.376,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování zastupitelů: : Pro 7 :Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 265/11/2013 bylo schváleno.
6) Státní pozemkový úřad – smlouva o bezúplatném převodu p.p. č. 480 k.ú. Hůrka ve prospěch
obce Libá. Předsedající ZO Libá předložil smlouvu o bezúplatném převodu p.p. č. 480 k.ú. Hůrka u Libé
ze Státního pozemkového úřadu na obec Libou. Jedná se o místní komunikaci vedoucí od rozcestí před
farmou p. Vacka směrem k zadní cestě na Dobrošov. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení bezúplatného převodu převodup.p. č. 480 k.ú. Hůrka u Libé ze
Státního pozemkového úřadu na obec Libou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 266/11/2013 bylo schváleno.
7) Revitalizace parku v Libé –projektová dokumentace – podání žádosti o dotaci do ROP
Severozápad k realizaci. Předsedající ZO Libá přednesl možnost podání žádosti o dotaci do výzvy ROP
Severozápad. Projektová dokumentace Revitalizace parku v Libé byla rozdělena na 3 etapy, které byly
jednotlivě oceněny.I. etapa19 443 542,- Kč, podíl obce 2 916 531,- Kč, tj. 15 % z celkových způsobilých
nákladů. II. etapa ve výši 20 562 507,- Kč, podíl obce 3 084 376,- Kč, tj. 15 % z celkových způsobilých
nákladů. III. etapa ve výši 5 211 220,- Kč, podíl obce 781 683,- Kč, tj. 15 % z celkových způsobilých
nákladů. Majitelé zámku v Libé nabízejí prostřednictvím p. Holoubka z firmy Renovum finanční podílení
zajištěním předfinancování a uhrazením podílu obce. K věci vystoupila zastupitelka J. Najmanová, která
informovala přítomné o podmínkách dotační výzvy s tím, že kromě jiného by akce musela v případě
schválení dotace proběhnout velmi rychle, nejpozději do 30. 6. 2014 musí být proinvestováno 15%
z celkových způsobilých výdajů. Zároveň uvedla, že vzhledem k podmínkám výzvy, krátkému termínu
pro přípravu a podání žádosti a především vzhledem k dnešnímu dninevyřešenému zajištění
předfinancování akce nedoporučuje žádost podat. K věci dále proběhla diskuse,ze které vyplynulo, že

akce je s ohledem na výše uvedené pro obec i případného investora neúnosným finančním rizikem.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení podání žádosti do dotační výzvy ROP Severozápad k realizaci akce
neprojektové dokumentace „Revitalizace parku v Libé“.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro : 0proti : 6 Halla, Kühn, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek zdrželi se: 1 Mádle
Usnesení č. 267/11/2013 nebylo schváleno.
8) Sdělení k opětovnému zpracování žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí.
Předsedající ZO Libá sdělil, že byla opětovně připravena a do dotační výzvy Operačního programu
životního prostředí podána žádost na akci Zámecká tůň pod zámkem v Libé, která řeší tuto část veřejného
prostranství.
9) Různé.


Předsedající ZO Libá předložil Rozpočtové opatření č. 4/2013. V opatření je zohledněn příjem
finančních prostředků z dotací programu Cíl3, ROP Severozápad a Karlovarského kraje, který byl
rovnoměrně rozdělen do výdajových částí rozpočtových položek. Po prostudování rozpočtového
opatření dal předsedající hlasovat o jeho přijetí.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 4/2013.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 268/11/2013 bylo schváleno.


Předsedající ZO Libá sdělil, že pokud nebude do konce roku 2013 schválen rozpočet pro rok
2014, bude postupováno dle směrnice obce Libá č. 04 z 1.1. 2004 o „Tvorbě a vyhodnocování
rozpočtu“, kterou jsou stanovena pravidla rozpočtového provizoria, tedy že budou hrazeny jen již
dané smluvní výdaje, výdaje běžné k zabezpečení základního chodu obce. Dále viz směrnice
obce. ZO Libá bere směrnici obce Libá č.04/2004,která upravuje pravidla rozpočtového
provizoria na vědomí.



Předsedající ZO Libá seznámil s požadavkem ředitelky ZaMŠ Libá o příspěvek na montáž
plynové přípojky do školní kuchyně ve výši do 15.000,-Kč. Škola bude ze svých prostředků
hradit nový plynový sporák ve výši kolem 24.000,-Kč. ZO Libá bere příspěvek zřizovatele škole
na vědomí. O věci nebude hlasováno.



Předsedající ZO Libá seznámil s požadavkem p. P. Zumra, vedoucího TJ Start Libá o navýšení
příspěvku obce o 3.000,-Kč. Oddíl ze svého rozpočtu a členských příspěvků neplánovaně hradil
nové čerpadlo do studny a v rozpočtu chybí uvedená částka na uhrazení posledních letošních
výdajů klubu. ZO Libá bere navýšení příspěvku TJ Start Libá o 3.000,-Kč na vědomí. O věci
nebude hlasováno.



Předsedající ZO Libá seznámil se stavem přístavby hasičské zbrojnice. Práce prováděné převážně
svépomocí jsou zastaveny, jelikož byly finanční prostředky pro rok 2013 vyčerpány. Vzhledem
k tomu že přístavba hasičské zbrojnice je z větší části hotová a není pochyb o tom, že je ze strany

zřizovatele vůle akci dokončit, není nutno práce do příštího roku pozastavovat. Předsedající
navrhuje uvolnit částku ve výši 20.000,-Kč na pokračování prací, zejména na zateplení stropu,
montáže podhledů ze sádrokartonu apod. Předsedající dal hlasovat
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení navýšení finančních prostředků na přístavbu hasičské zbrojnice o
20.000,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 269/11/2013 bylo schváleno.


Předsedající ZO Libá seznámil s dvěma dopisy p. Endalové adresovanými zastupitelstvu obce.
Jedná se o spory s p. Jánským v místě jejich trvalého bydliště. Dopisy budou naskenovány a
rozeslány zastupitelům k seznámení.
Dále předsedající ZO Libá seznámil s dopisem manželů Džupinových ze Sorkova, adresovaným
starostovi obce, kteří nesouhlasí s platbou 250,-Kč na rodinný domek k zabezpečení oprav septiku
a jeho údržby. Dopis byl na zastupitelstvu veřejně přečten. Dále ZO předložil dopis adresovaný
obyvatelům Sorkova, ve kterém jsou popsány práce na septiku již provedené, výše nákladů a
„nabídku“ starosty, že se bude zajišťovat další údržba, vývozy apod. Jelikož není na Sorkově
jednotná vůle, septik není obecním majetkem, není na obecní parcele a veškeré opravné a
zprovozňující práce byly provedeny na základě souhlasu ZO Libá se záměrem směny parcely s p.
Caranem za jinou parcelu v Libé, bylo navrženo veškerá jednání o parcele afinanční
investicizastavit. Obyvatelé Sorkova budou se stanoviskem zastupitelstva obce písemně
seznámeni.Těm, kteří s nabídkou starosty souhlasili a částku ve výši 250,-Kč na účet obce zaslali,
budou finanční prostředky v plné výši vráceny. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o ukončení investic do septiku na Sorkově a ukončení jednání o odkoupení
pozemkové parcely, na které se septik nachází.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 270/11/2013 bylo schváleno.
Na závěr informovala J. Najmanová přítomné o možném řešení dopravy na Hůrce, pokusit se řešit ve
spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic.
10) Diskuse. Jelikož diskuse probíhala ke každému bodu, nebyla jako samostatný bod projednávána.
11)Závěr. 26. zasedání ZO Libá bylo ukončeno 21.11. 2013 v 20.30 hodin. Všechny projednávané
náležitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Bc. Jana Najmanová

Josef Mádle

