Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Libá,
konaného dne 2. 2. 2011, od 18:00 hodin, v kanceláři OÚ Libá.
(z technických důvodů přesunuto z obřadní síně, upozornění vylepeno na dveřích)
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek
Omluvena : J. Najmanová pro nemoc
Hosté: p. Mandrysz, p. Kulhavý, p. Kulhavá, p. L. Vokurka, p. Jitka Vokurková
Ze zasedání zastupitelstva byl po souhlasu zastupitelů pořízen zvukový záznam.
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
bod programu č. 1 Předsedající přivítal přítomné zastupitele, jmenovitě přítomné hosty, přítomným
zastupitelům poděkoval za účast, jež byla dostačující k usnášeníschopnosti. Starosta dále konstatoval, že
zápis z 2. zasedání ZO Libá ověřili dne 27.12. 2010 p. Mádle a p.Štícha což jmenovaní potvrdili, zápis
z 2. zasedání ZO Libá připraven na OÚ Libá k nahlédnutí.
Starosta obce navrhl tento program jednání:
1)Zahájení, ověření zápisu z 2. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Předložení písemné rezignace člena zastupitelstva Jarmily Cigáňové na mandát zastupitele
5.) Složení slibu zastupitele, náhradníka za volební stranu ČSSD René Magersteina
6) Odvolání členů dosavadní přestupkové komise
7) Volba členů přestupkové komise
8) Předložení smlouvy pro výběr poskytovatele zimní údržby
9) Odměna za výkon funkce – místostarosty
10) Územní plán, volba formy projednání (veřejná – jednotlivě na OÚ Libá)
11) Sdělení k zahájení inventur
12) Diskuze (rozpočet obce, dotační výzvy, prodej pozemků, povolení kácení stromů, převod majetku, Zurčící
Chebsko a další)
13). Závěr.

bod programu č. 2: Předsedající požádal přítomné zastupitele, p. Mádleho a p. Štíchu, zda se opětovně
stanou ověřovateli zápisu 3. zasedání ZO Libá, jmenovaní souhlasili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje, že ověřovateli zápisu 3. zasedání ZO Libá budou p. Mádle a p.
Štícha.
Předsedající dal hlasovat o ověřovatelích zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek /8
Proti: 0 přítomných
Zdrželi se: 0 přítomných
Usnesení č. 29/2011 bylo schváleno.
bod programu č 3: Před schválením programu předsedající vyzval přítomné zastupitele k případnému
doplnění programu jednání s tím, že předsedající bude poté navrhovat dvě změny programu. Vzhledem
k tomu že nikdo z přítomných neměl žádný návrh ke změně programu, předsedající navrhl změnu bodu č.
7 s tím, že nebude hlasováno o odvolání a ustanovení členů přestupkové komise, jelikož dle stanoviska
MÚ Cheb je toto plně v kompetenci starosty obce. Dále předsedající navrhl doplnění programu zasedání
o bod č. 11, projednání žádosti p. Turkové o odkoupení parcely pod již postaveným přístavkem domu
z důvodu kolaudace s tím, že číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 14.

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k uvedenému doplnění programu námitek, bylo přistoupeno
k hlasování o schválení programu jednání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá schvaluje předložený program 3. zasedání zastupitelstva obce Libá, doplněný
na návrh předsedajícího.
Předsedající dal hlasovat o schválení navrženého programu.

Výsledek hlasování: Pro: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek /8
Proti: 0 přítomných
Zdrželi se: 0 přítomných
Usnesení č. 30/2011 bylo schváleno.
bod programu č. 4:
Předsedající předložil písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce Libá, p.
Jarmily Cigáňové, ke dni 1.2. 2011 se zdůvodněním podle § 56 odst. 2 zák.č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí je její funkce neslučitelná s výkonem zaměstnance obce Libá, s počátkem
pracovního poměru na OÚ Libá od 1.2. 2011.
Předsedající sdělil, že prvním náhradníkem, kterému vznikl mandát zastupitele za
rezignující p. J. Cigáňovou je přítomný p. René Magerstein. Předsedající přečetl slib zastupitele :
„Slibuji věrnost české republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu svoji funkci vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. p. René
Magerstain povstal a hlasitě prohlásil „slibuji“ a podepsal slib zastupitele.
bod programu č. 5:

bod programu č. 6:
Předsedající konstatoval, že předsedou stávající přestupkové komise je Mgr. Ing.
P. Juříček, členové přestupkové komise p. L. Švec, p. M. Siraková, ta dodala že ještě p. J. Šimek. Dále
předsedající uvedl, že po osobním jednání s Mgr. Ing. Juříčkem je tento nadále ochoten setrvat ve funkci
předsedy přestupkové komise a že dosavadní členové přestupkové komise budou odvoláni. V nové
přestupkové komisi bude nadále Mgr. Ing. P. Juříček, za právní služby, za obec Libou bude ustanoven
starosta obce M. Vondrášek. Dále předsedající vyzval přítomné, kdo by měl zájem být ustanoven jako
druhý člen přestupkové komise. K tomuto projevil zájem zastupitel p. René Magerstain, nikdo nevznesl
žádnou námitku a zastupiteli R. Magersteinovi bylo sděleno, že bude ustanoven jako člen přestupkové
komise obce Libá.
bod programu č. 7:
K volbě členů přestupkové komise nedošlo, jelikož stávající členové budou
písemně odvolání a noví členové přestupkové komise písemně ustanoveni starostou obce Libá.
bod programu č. 8: Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo, která by mohla být
použita na uzavření dohody s poskytovatelem tzv. zimní údržby obce Libá, na základě řádného
výběrového řízení. Předsedající dále k zimní údržbě uvedl, že stávající smlouva o dílo byla sepsána na
základě ust. obchodního zákoníku s firmou Elči s.r.o. a to ode dne 21.12.2010 do 31.12. 2010 s tím, že
v této smlouvě je zaneseno, že jí předchází i období od 8.12.2010 do 20.12.2010, kdy byla zimní údržba
prováděna na základě ústní dohody mezi objednavatelem a dodavatelem. Dále předsedající sdělil, že byla
sepsána smlouva o dílo na poskytování zimní údržby od 1.1. 2011 do 31.1. 2011, jelikož se zastupitelé
při 2. zasedání ZO Libá nedohodli na poskytovateli zimní údržby a služby obci bylo nutno zabezpečit.
Částka, kterou firma Elči nabízela v poptávkovém řízení, byla rozdělena na čtyři díly, aby byla dosažena
cena za 1 měsíční období. K tomuto předsedající uvedl, že výběrové řízení na zimní údržbu nebude
v měsíci únoru vyhlašováno, k tomuto podotkl zastupitel p. Mádle, že to je samozřejmé, neboť nežli by
výběrové řízení proběhlo, už by bylo jaro.

bod programu č. 9: Předsedající přednesl, že v bodu č. 9 má být jednáno o odměně za výkon funkce
místostarosty. K tomuto zastupitel K. Halla sdělil, že bylo předem Sdružením nezávislých kandidátů
avizováno, že tato funkce nebude placená a že se vzdává odměny za výkon funkce místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce hlasuje, že funkce neuvolněného místostarosty nebude placená.
Předsedající dal hlasovat o volbě .
Výsledek hlasování: Pro: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek /8
Proti: 0 přítomných
Zdrželi se: 0 přítomných
Usnesení č. 31/2011 bylo schváleno.
bod programu č. 10
Předsedající přednesl, že odevzdaný návrh územního plánu bude projednáván
v řízení, ve kterém mohou obyvatelé obce uplatnit své připomínky a námitky. Termín veřejného
projednání bude stanoven a je nutno rozhodnout, jakou formou bude územní plán prezentován. Zda
veřejně za pomoci technického promítacího zařízení, nebo budou mít občané možnost do územního plánu
nahlížet a uplatňovat své připomínky a námitky ve stanoveném období na OÚ Libá. K tomuto
předsedající uvedl, že má za to, že při veřejném prezentování by byl za větší účasti osob zmatek a nikdo
by se pořádně nic nedozvěděl. Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby vyslovili svůj názor
k uvedené věci. Vzhledem k tomu, že nebylo návrhů, bylo přikročeno k hlasování o formě prezentování
územního plánu na OÚ Libá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje, že územní plán bude v termínu, který bude stanoven a vyvěšen,
předkládán zájemcům k nahlédnutí na OÚ Libá.
Předsedající dal hlasovat o možnosti nahlížet do územního plánu na OÚ Libá.
Výsledek hlasování: Pro: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, M. Siraková, B. Štícha,
L. Švec, M. Vondrášek /8
Proti: 0 přítomných
Zdrželi se: 0 přítomných
Usnesení č. 32/2011 bylo schváleno.
bod programu č. 11: Předsedající zastupitele seznámil s žádostí p. Zdeňky Turkové o koupi 5 m2 na
st. parc. č. 74/1 k.ú. Libá s tím, že se jedná o prostor již zastavěný přístavbou domu, která 5m2 zasahuje
do obecního pozemku, z důvodu pochybení. Předsedající dále uvedl, že osobně by navrhoval částku
100,-Kč za 1 m2 a to z důvodu ohodnocení práce na kupní smlouvě. K tomuto uvedl zastupitel p. Švec,
že záměr prodeje ještě nebyl úředně vyvěšen. K tomuto zastupitel K. Halla uvedl, že je nutno záměr
prodeje vyvěsit. Vzhledem k tomuto bylo od další diskuze ustoupeno.
bod programu č. 12
Předsedající zastupitelům sdělil, že k 30.12.2010 byly oficiálně zahájeny
inventury, předsedou inventarizační komise je místostarosta Karel Halla, členové: starosta obce Miloš
Vondrášek a občan obce Josef Metlický, Libá 125. K tomuto předsedající dále sdělil, že byla sepsána
jmenovací listina, vzory podpisů a komise byla poučena, přičemž z důvodu časového skluzu po volbách
2010 byla inventura zahájena dosud pouze formálně a fyzicky proběhne v únoru – březnu 2011.
Dále předsedající seznámil zastupitele, že náhodnou kontrolou bylo zjištěno, že v domku v parku pod
hradem (sklad materiálu hasičů a příprava klubovny dětských hasičů) se nenachází sady stolů a lavic,
které tam byly převezeny z hasičské zbrojnice v září 2010 po rozebrání dřevěného přístavku, zámek na

domku nebyl poškozen a domek je uzamčen. Před jednáním zastupitelstva byly dotázány osoby, které
měly klíče od domku. P. Lukáš Munzar uvedl, že klíče má a nikomu lavice nepůjčoval, p. Petr Hrůza
uvedl, že klíče předal p. Pavle Kulhavé ohledně zřízení klubovny dětských hasičů na počátku ledna 2011.
Pavla Kulhavá uvedla, že 12.1.2011 převzala klíče a v domku zbyl jeden rozbitý stůl a 3 lavice,
povětšinou rozbité. Dále byl dotázán zastupitel Josef Mádle s tím, že na starosti lavice a stoly a jejich
půjčování měli SDH Libá, tento uvedl že on klíče neměl nikdy a není si vědom, že by někdy ve zbrojnici
visely, jen se někde pořád klíče naháněly. Dále bylo předsedajícím sděleno že bylo bezpečně zjištěno, že
naposledy vracel do domku lavice na konci září 2010 p. Matějíček a p. Danylec z Libé, tito tvrdili, že při
vrácení byl počet stejný jako při zapůjčení. Dále předsedající sdělil že je potřeba zjistit, kolik lavic bylo
zapůjčeno na turnaj fotbalistek na podzim 2010 a zjistit přesný stav chybějících lavic. Předběžně dosud
chybí cca 10 kompletních sad.
bod programu č. 13
Diskuze. V rámci diskuze předsedající seznámil se stavem probíhajících
dotačních akcí, s žádostí k pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku v parku pod hradem,
se skutečnostmi že žadatelé o prodej pozemků byli obesláni s tím, že prodeje budou řešeny po uzavření
územního plánu a že dosud nebyla vydána žádná povolení k pokácení stromů, žádosti budou řešeny
individuálně se žadateli na místě z důvodu vyhodnocení žádosti. Zastupitel Josef Mádle vznesl dotaz na
přístavbu hasičské zbrojnice s tím, že by obec měla zaplatit přístavbu kompletně, že v minulosti to bylo
zastupitelstvem naplánováno. Nato bylo předsedajícím odpovězeno, že obec Libá je finančně vázána
v běžících dotačních akcích a musí si jistit finanční prostředky, aby se nedostala do potíží z důvodu
nedodržení již daných dohod. Následně se rozběhla diskuze zastupitelů k uvedenému tématu.
Zastupitel Bohumil Štícha vstoupil do diskuze s možností zajistit pro ZŠ Libá tepelné čerpadlo
z důvodu úspor fin. prostředků za topení. Zastupitelka Marie Siraková odvětila, že škola má nyní
levnějšího poskytovatele plynu a že by škola spíše potřebovala prostředky na rekonstrukci. Následně se
rozběhla diskuze zastupitelů k uvedenému tématu.
Zastupitel Bohumil Štícha vstoupil do diskuze s úpravou náměstí a nápadem jak získat sponzory.
Následně se rozběhla diskuze zastupitelů k uvedenému tématu.
Zastupitel Jakub Kühn vstoupil do diskuze s otázkou pravidelných letních slavností. Následně se
rozběhla diskuze zastupitelů k uvedenému tématu.
bod programu č. 14 Závěrem předsedající prohlásil, že veškeré body jednání budou nedílnou součásti
zápisu jednání zastupitelstva obce Libá ze dne 2.2. 2011. Vzhledem k tomu, že diskuze byla místy
bouřlivá a místy překračovala zásady slušného jednání, nebude přepisována doslovně. Záznam z jednání
je možno poslechnout na OÚ Libá. Jednání bylo ukončeno ve 19.15 hodin.
Zápis vyhotoven dne: 7.2. 2011
Zapisovatel: p. Jarmila Cigáňová
Ověřovatelé: Josef Mádle
Bohumil Štícha

dne…………………………………………
dne …………………………........................

Starosta: Miloš Vondrášek

dne…………………………………………

Místostarosta : Karel Halla

dne…………………………………………

Vyvěšeno na úřední desku 7.2. 2011
Datum sejmutí : 22.2. 2011

