OBECNÍ ÚŘAD LIBÁ
LIBÁ 220, 351 31, IČ:00254037, DS:JAPB3ZA

Zápis ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 9.9.
2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty, OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, L.
Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník,
Hosté: P. Hána, při projednávání bodu č. 5 se dostavili p. M. Sekáč, p. K. Sekáč, p. K.
Sekáčová, před projednáváním bodu č. 14 p. JUDr. Z. Fryš
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:

1) Zahájení, ověření zápisu 13. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Nové transportní vozidlo pro JSDH Libá – přijetí dotace
6) Úprava OZV odpady, užívání veřejného prostranství – novela zákona
7) Nabídka bezúplatného převodu části p.p. 478 k.ú. Hůrka u Libé
8) Přístavba garáží technický areál
9) Žádost o prodej části p.p. 562/72 k.ú. Libá – p. J. Trubka
10) Žádost o prodej části p.p. 111/1 k.ú. Libá – p. P. Elizeus
11) Prodej části p.p. 2185/1 k.ú. Libá, p. L. Pavlenda - stanovení ceny
12) Žádost o finanční podporu– jazykový kurz angličtiny pro děti v Libé
13) Žádost o finanční dar – gymnasium Cheb
14) Seznámení ZO Libá s peticí občanů Sorkova doruč. JUDr. Fryšem –
k uložení biomasy na Sorkově soukr. zemědělcem p. Vackem
15) Stížnost p. M. Pospíšila – odstřely v kamenolomu
16) Dopis p. Endalové adresovaný ZO Libá – neshody v bydlišti
17) Seznámení ZO Libá s dopisem p. Balvína adresovaném hejtmanovi
kraje a na vědomí zastupitelstvu obce
18) Různé
19) Diskuse
20) Závěr

1/ Zahájení, ověření zápisu 13. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné
zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost osmi volených zastupitelů a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 13. zasedání ZO Libá ověřili V. Votíková a R.
Jaroch.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 14.
zasedání ZO Libá byli navrženi P. Zumr a Z. Balvín. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO Libá Petru
Zumrovi a Zbyšku Balvínovi.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 135/09/2016 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vyzval ZO k návrhům na doplnění
programu zasedání, bez návrhu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 14. zasedání ZO Libá s tím, že další
případné potřebné náležitosti bude možno projednat v bodu různé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 136/09/2016 bylo schváleno.
4) Zpráva starosty. Předsedající ZO Libá referoval o činnosti obce a OÚ Libá od
předchozího zasedání ZO Libá. ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí.
5) Nové transportní vozidlo pro JSDH Libá – přijetí dotace. Předsedající ZO Libá
seznámil se stavem řízení ve věci nového transportního vozidla pro JSDH Libá a
předložil ke schválení usnesení, potřebná k přijetí dotace.
Návrh usnesení :
* schvaluje příjem dotace od Karlovarského kraje na pořízení osobního
automobilu pro sbor dobrovolných hasičů v obci Libá ve výši 831.028,-Kč (slovy
„osm set třicet jedna tisíc dvacet osm korun českých“)
* schvaluje pořízení 1 osobního automobilu vybraného ke koupi na základě
výběrového řízení Karlovarského kraje (dle Smlouvy o společném postupu při
centralizovaném zadávání - veřejná zakázka „Pořízení šestnácti (16) nových
dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“ ev. č. sml. KK

2030/2016-00) pro sbor dobrovolných hasičů v Libé v hodnotě 831.028,-Kč s
DPH (686.800,- Kč bez DPH) a pověřuje statutárního zástupce obce, starostu k
podpisu Kupní smlouvy, dle návrhu v příloze
* schvaluje úpravy a doplnění veřejnoprávní smlouvy schválené usnesením č.
130/06/2016 při veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 1. 8. 2016 dle návrhu v
příloze
* schvaluje uzavření upravené a doplněné veřejnoprávní smlouvy, schválené
usnesením č. 130/06/2016 při veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 1. 8. 2016 s
Karlovarským krajem na pořízení osobního automobilu pro sbor dobrovolných
hasičů obce Libá dle návrhu v příloze a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 137/09/2016 bylo schváleno.
6)
Úprava OZV odpady, užívání veřejného prostranství-novela zákona.
Předsedající ZO Libá seznámil s požadavkem legislativního odboru a odboru kontroly
a dozoru Karlovarského kraje o úpravu obecně závazné vyhlášky o odpadech a užívání
veřejného prostranství dle změn současné legislativy. Bude zpracováno dle požadavků,
následně zasláno ke kontrole příslušnému odboru Ministerstva vnitra, následně by
mělo proběhnout zrušení stávajících OZV zastupitelstvem obce, schválení nových a
přiloženy podpisy obou statutárních zástupců obce. Bez hlasování, na vědomí.
7) Nabídka bezúplatného převodu části p.p. 478 k.ú. Hůrka u Libé. Předsedající
ZO Libá seznámil s nabídkou Krajské správy a údržby silnic a souhlasem
Karlovarského kraje k bezúplatnému převodu části p.p. 478 k.ú. Hůrka u Libé. Jedná
se o komunikaci na Hůrce u statku p. Vraníkové a její narovnání dle katastrální mapy.
Stavbu provádí na své náklady SÚS Karlovarského kraje. Předání komunikace
proběhne až po jejím dokončení. Stávající příjezdová komunikace k Hůrce od zastávky
až po označení Hůrky zůstane nadále v majetku kraje. V případě bezúplatného
převodu se jedná pouze o část objízdné komunikace na Hůrce.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení bezúplatnému převodu části p.p. 478 k.ú. Hůrka u
Libé o výměře 2.958 m² do majetku obce Libá s tím, že starosta obce bude
oprávněn k podpisu smlouvy o převodu až po realizaci stavebních prací,
zhotovení komunikace a schválením příslušným odborem PČR a stavebním
úřadem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
L. Vokurka, M. Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 138/09/2016 bylo schváleno.

8) Přístavba garáží technický areál. Předsedající ZO Libá seznámil se stavem
přístavby garáží. Z diskuse dále vyplynulo, že stavba bude prováděna svépomocí
místními řemeslníky dle potřeby. Finanční prostředky na stavbu budou průběžně
uvolňovány dle potřeby materiálu a prováděných prací.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prací na výstavbě 4 garáží v technickém areálu obce
s tím, že stavba bude prováděna svépomocí, s využíváním místních řemeslníků a
pověřuje starostu obce organizací akce a souhlasí s uvolněním finančních
prostředků na výstavbu.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
L. Vokurka, M. Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 139/09/2016 bylo schváleno.
9) Žádost o prodej části p.p. 562/72 k.ú. Libá – p. J. Trubka. Předsedající ZO Libá
seznámil se žádostí stavebníka. Jedná se o výstavbu RD na Irsku, u příjezdu po pravé
straně za bungalovem. Stavebník by chtěl dokoupit zahradu v zadní části pozemku
směrem k cestě a lesu, stejně jako dokoupila vedlejší majitelka bungalovu p.
Křenková. Zastupitelé se seznámili se situací na předložené katastrální mapě.
Předsedající dal hlasovat o schválení záměru prodeje.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr prodeje části p.p. č. 562/72 k.ú. Libá o výměře přibližně
800 m², v případě prodeje bude přesněno geodeticky zaměřeno na náklady
žadatele.
Výsledek hlasování zastupitelů:
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 140/09/2016 bylo schváleno.
10) Žádost o prodej části p.p. 111/1 k.ú. Libá – p. P. Elizeus. Předsedající ZO Libá
seznámil s žádostí p. Elizuese o dokoupení zahrady, kterou dlouhodobě užívá o vel.
189 m². Jedná se o část zahrady ohraničenou živým plotem ze smrků, směrem k domu
p. Elizeuse. Předsedající dal hlasovat o schválení záměru prodeje.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje části p. 111/1 k.ú. Libá o vel. 189m2.
Výsledek hlasování zastupitelů:

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 141/09/2016 bylo schváleno.
11) Prodej p.p. 2185/1 k.ú. Libá p. Pavlenda – stanovení ceny. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úředních deskách obce od 13.6 do 29.6. 2016. Jedná se o koupi pozemku
ke stavbě nemovitosti, bez kanalizace, dle cenové mapy obce stanovené ZO Libá se
jedná o částku 200,-Kč za 1m². Předsedající dal hlasovat o schválení prodejní ceny.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodeje p.p. 2185/1 k.ú. Libá o velikosti 2194 m² za
částku 200,-Kč á 1m², celkově za částku 438.800,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 142/09/2016 bylo schváleno.
12) Žádost o finanční podporu – jazykový kurz angličtiny pro děti v Libé.
Předsedající ZO Libá seznámil s žádostí pí. Oxany Matros o podporu obce Libá
s financováním kroužku výuky anglického jazyka v Libé. Dle dnešních informací se
přihlásilo dosud 7 dětí. Po dohodě bude výuka probíhat ve třídě školy po vyučování.
Z krátké diskuse vyplynulo, že obec Libá bude výuku podporovat pouze v případě
potřebné pomoci se zajištěním vybavení, které ale při ukončení kroužku ve škole
zůstane a bude nadále majetkem obce. Jedná o soukromý podnikatelský záměr a není
vhodné, aby obce přispívala na mzdu vyučujícího formou slevy za vyučovací hodinu
pro rodiče. Bez hlasování.
13) Žádost o finanční dar - gymnasium Cheb. Předsedající ZO Libá seznámil se
žádostí p. M. Stuláka, učitele Chebského gymnasia o finanční příspěvek na
pravidelnou česko-slovenskou dějepisnou soutěž studentů gymnasií, pořádanou
Chebským gymnasiem. Z krátké diskuse vyplynulo, že žádné z libských dětí se
soutěže neúčastní. Obec Libá nemá s touto soutěží co do činění, sama financuje svoji
vlastní školu. Bez hlasování.
14) Seznámení ZO Libá se s peticí občanů Sorkova doručené JUDr. Fryšem –
uložení biomasy na Sorkově soukr. zemědělcem p. Vackem. Předsedající ZO Libá
přečtením seznámil s doručenou peticí sestavenou JUDr. Fryšem a podepsanou 31
obyvateli Hůrky u Libé. Petice se týká zřízení úložiště biomasy pro Bioplynovou
stanici zemědělce p. Vacka v prostoru vedle komunikace směr Poustevna za
dezolátními kravíny na Sorkově na pozemku zemědělce p. Vacka. V petici se popisují
zhoršené životní podmínky občanů na Sorkově, velmi nepříjemný trvalý zápach,
mouchy, hmyz a riziko kontaminace vodovodní přípojky a spodní vody. K věci se

dotázala pí. K. Sekáčová, zda byla obec Libá, potažmo OÚ Libá obeznámen
s úmyslem uložiště biomasy na Sorkově zřídit. K tomu předsedající uvedl, že obec
Libá ani OÚ Libá nebyl ze strany soukromého zemědělce p. Vacka o ničem
vyrozuměn. O této aktivitě byl starosta obce JUDr. Fryšem informován v době, kdy
již byla většina biomasy navezena a na jejím povrchu ji hutnila těžká technika, jak
bylo zjištěno po příjezdu starosty na místo. S JUDr. Fryšem byla tato věc opakovaně
projednávána, přičemž tento obratem při zjištění stavu informoval dotčené orgány.
Dle sdělení JUDr. Fryše měly tyto orgány provést místní šetření, z kterých měl obdržet
vyrozumění, ale ani o těchto úkonech nebyla obec Libá nijak vyrozuměna. Při
telefonickém hovoru starosty s p. Vackem se tento vyjádřil, že biomasu ukládá na
svém pozemku, silážní jámu má zkolaudovanou a vše je v pořádku.
Dále se pí. K. Sekáčová dotázala, jak se k věci staví obec Libá. Předsedající k věci
sdělil, že obec Libá nemá pravomoc soukromému zemědělci nařídit biomasu odstranit.
Takové rozhodnutí může vydat odbor životního prostředí popř. stavební úřad.
V připravovaném řízení před soudem, jak informoval o žalobě JUDr. Fryš, nebo při
úkonech ve věci územního řízení či rozhodování Zastupitelstvo obce Libá, které
starosta a místostarosta navenek zastupují, bude hájit kladné životní podmínky občanů
obce Sorkov. V tuto dobu se na jednání ZO dostavil JUDr. Z. Fryš. Poté, co dostal
slovo, podrobně přednesl problematiku zhoršených životních podmínek občanů
Sorkova a možná rizika kontaminace po umístění biomasy v této lokalitě. JUDr. Z.
Fryš dále mimo jiné uvedl, že žádný z obeslaných dotčených orgánů ve věci žádné
rozhodnutím k odstranění biomasy neučinily. Podal soudní žalobu k napravení
popsaného stavu, což je dle něho jediná možná cesta, jak toho dosáhnout. Předsedající
JUDr. Fryšovi sdělil, že ZO Libá bylo před jeho příchodem přečtením seznámeno
s obsahem petice a dále opětovně uvedl stanovisko ZO obce Libá, které bude hájit
zájmy občanů obce Sorkov při všech jednáních, které v této věci vyvstanou. V tomto
duchu bude rovněž v zákonné lhůtě písemně reagováno na doručenou petici. Bez
hlasování, na vědomí.
15) Stížnost p. M. Pospíšila – odstřely v kamenolomu. Předsedající ZO Libá
seznámil se stížností p. M. Pospíšila na intenzitu odstřelů v místním kamenolomu, při
kterém má docházet k poškozování zdiva jeho nemovitosti a ohrožení statiky domu.
Bylo projednáno s Báňským úřadem v Sokolově, který pravidelně provádí kontroly
odstřelů. Obec zajistí nezávislé měření. Na vědomí.
16) Dopis p. Endalové adresovaný ZO Libá – neshody v bydlišti. Předsedající ZO
Libá seznámil s posledním dopisem p. L. Endalové ve kterém tato popisuje její újmy a
napadání ze strany p. Jánského a žádá ZO Libá o ochranu. Ve věci byla informována
předsedkyně přestupkové komise JUDr. H. Vopálenská Vodolánová, která zmíněné
osoby předvolala k jednání na OÚ Libá. Oba jmenovaní předvolání k přestupkové
komisi nepřevzali. Bude nařízeno další jednání. Paní Endalové bylo opětovně
vysvětleno, že zastupitelé obce Libá jí v místě trvalého bydliště nemohou poskytovat
ochranu, jelikož jim to nepřísluší a ani to není možné. Zastupitelé mají svá zaměstnání
a nemohou držet „hlídky“ v soukromé nemovitosti. Tato problematika je zcela v
kompetenci Policie České republiky. Na základě jejího zákroku, prošetření, prověření

a zadokumentování rozhoduje přestupková komise obce Libá, pokud jí je spisový
materiál postoupen k projednání.
17) Seznámení ZO Libá s dopisem adresovaném hejtmanovi kraje a na vědomí
ZO Libá. Předsedající ZO Libá seznámil s dopisem občana obce p. V. Balvína,
kterým se ostře ohradil vůči článku zastupitele kraje p. Kotka pod názvem „Pobouření
v kraji pod Dylení“.
V článku zastupitele p. J. Kotka se jedná o kritiku umístění sochy pohraničníka na
Dyleni, vyjadřování o pohraniční stráži ve smyslu povraždění stovek lidí a podobně a
dále vyjádření o pomníku na hřbitově v Libé. Dle pisatele článku p. Kotka zde má být
uvedeno „poděkování sovětské armádě, osvoboditelce“, viz článek krajských listů s
datem 02.08.2016, podepsán Jiří Kotek pro Krajské listy.
P. Balvín se v dopise, adresovaném hejtmanovi kraje, kterého požádal o předání
dopisu dotyčnému krajskému zastupiteli, ostře ohrazuje proti výrokům p. Kotka, co se
týče pohraniční stráže, a dále uvádí, že na hřbitově v Libé není pomník uctívající zde
padlé vojáky rudé armády, ale pomník s nápisem „Na věčnou památku padlým
rudoarmějcům v boji proti fašismu 1940-1945“, což nemá nic společného s místem
jejich úmrtí, ale s uctěním všech padlých, kteří naši vlast osvobodili od fašismu. Na
vědomí, bez hlasování.
18) Různé.
 Žádost p. P. Hány o snížení schválené kupní ceny u p.p. č. 2599/1 k.ú. Libá
o výměře 110 m² z důvodu zasahováním ochranného pásma VN do
pozemku. Předsedající ZO Libá seznámil s žádostí p. P. Hány o uplatnění
slevy, z důvodu vedení vzdušného vysokého napětí a jeho ochranného pásma,
na pozemcích jím kupovaných od obce Libá. Předsedající dále k věci uvedl, že
dotčené pozemky navštívil, přičemž po jejich vyčištění a vyřezání se ukázalo,
že ochranné pásmo zasahuje do obou pozemků do vzdálenosti nejméně 6 m a
nárok p. Hány je zcela legitimní jako u žadatelů o koupi sousedních pozemků
zatížených stejným břemenem. Předsedající ZO Libá seznámil se situací na
katastrální mapě a stanoviskem spol. ČEZ a.s. k šířce ochranného pásma.
Předsedající dal hlasovat o schválení revokace předchozího usnesení a snížení
kupní ceny z důvodu zatížení pozemku ochranným pásmem vysokého napětí.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o revokaci usnesení č. 128/06/2016 z 13. zasedání ZO Libá ze
dne 30.6. 2016 a schvaluje snížení kupní ceny u p.p. č. 2599/1 k.ú. Libá o výměře
110 m² a p.p. č. 652/26 k.ú. Libá o výměře 220 m² na částku 50,-Kč/1m² z důvodu
zatížením ochranným pásmem VN.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 143/09/2016 bylo schváleno.

 Žádost p. Margita Tatovsky, Libá 374 o odkoupení části p.p. 2599/8
k.ú.Libá o vel. 242 m² - dokoupení zahrady (Irsko) Předsedající ZO Libá
seznámil s podrobnostmi žádosti a předložil situaci na katastrální mapě. Jedná
se o schválení záměru prodeje. Do dalšího zasedání bude prověřeno, zda
s popsaným pozemkem není počítáno v územním plánu pro potřeby obce Libá.
Prodej bude realizován pouze v případě, že tomu nebudou bránit žádné
okolnosti. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje části p.p. č. 2599/8 k.ú. Libá o vel.
242 m² k dokoupení zahrady.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 144/09/2016 bylo schváleno.
 škola Libá – žádost o podporu při realizaci projektu. Předsedající ZO Libá
seznámil s e-mailem zaslaným ředitelkou libské školy M. Sirakovou se žádostí
o finanční podporu na zřízení pozice chůvy do doby, nežli bude poskytnuta
dotace. Po jejím přijetí bude podpora obci navrácena. Předpoklad je začátek
roku 2017. Místostarosta K. Halla k tomuto uvedl, že s tímto postupem zásadně
nesouhlasí. Pokud má obec vydat nějaké prostředky řádově ve výši kolem 80
tisíc, tak by se pí. ředitelka měla dostavit na jednání, popsat konkrétně o co se
jedná, předložit podklady k připravovanému dotačnímu titulu a ne na poslední
chvíli poslat e-mail ve kterém je pouze uveden název dotačního programu, že se
jedná o prostředky na chůvu a potřebuje na překlenovací dobu peníze. K věci
proběhla diskuse ze které vyplynulo, že dle posledního výsledku hospodaření
školy bylo na rezervních fondech školy dostatek prostředků. Bylo by vhodné,
aby ředitelka školy zpracovala investiční plán k jejich využití, jak rovněž
požadoval audit obce, aby byla narovnána situace s finančně krytým
investičním fondem. Do investičního plánu zapojit finanční prostředky viz
požadavek shora, přiložit kopii podkladů k dotaci, aby mohli být zastupitelé
obesláni k bližšímu seznámení. Dále zastupitelé uvedli, že starostu obce
pověřují pověřením ředitelky školy k tomuto úkonu.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce k pokynu ředitelce školy k vypracování
investičního plánu k využití finančních prostředků na rezervních fondech a
fondu investičního a doručení pokladů ohledně chystané dotace na chůvu.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J.
Kühn, M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 145/09/2016 bylo schváleno.

 Seznámení ZO Libá s upomínkou neuhrazené faktury od PROVOD s.r.o..
Předsedající ZO Libá seznámil s došlou upomínkou k neuhrazení faktury za
část práce na projektu Revitalizace návsi v Libé a výstavby chodníků. Dle
smlouvy o dílo má být hrazeno po jeho dokončení. Vzhledem k tomu, že se ve
věci již rok nic nového neudálo, již tato věc byla řešena a stále není projekt
k dispozici, pověřuje zastupitelstvo obce Libá starostu odpovědí dle shora
uvedeného. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce odpovědí spol. PROVOD s.r.o. s tím, že
faktura bude řádně uhrazena tak, jak je uvedeno ve znění smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J.
Kühn, M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 146/09/2016 bylo schváleno.
 DZP Consulting s.r.o. – provozovatel paintballu v bývalé Tostě – žádost o
poskytnutí el. energie z kabin hřiště a sdělení k provozu. Předsedající ZO
Libá seznámil s žádostí společnosti provozující paintball v areálu bývalé Tosty
o připojení k el. energii z kabin fotbalového hřiště. Z diskuse zastupitelů
vyplynulo, že obec chce mít v této lokalitě klid a je v zájmu obce zbavit se
nebezpečného objektu hyzdícího obec a proto nehodlá žádné aktivity v tomto
místě podporovat. I z důvodu bezpečnosti nebude od kabin vedeno žádné
elektrické vedení směrem k objektu bývalé továrny. Zamítnuto. Bez hlasování.
 Nájemník obecního bytu pí. Korcová, p. Korec – neplacení nájemného,
projednání postupu. Po sdělení výše dlužného nájmu ve výši přes 9000,-Kč
bylo ZO rozhodnuto pověřit starostu výzvou k uhrazení dlužné částky
nejpozději do konce 30.10. 2016 a k dalšímu řádnému a pravidelnému placení
nájemného. V opačném případě bude nájem k 1. 11. 2016 ukončen a nájemník
vystěhován. Předsedající dal hlasovat.
 Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce výzvou nájemníka p. J. Korec, V.
Korcová k uhrazení nájemného v obecním bytě v Technickém areálu obce
a to nejpozději do 31.10. 2016 a k dalšímu řádnému hrazení nájemného,
v opačném případě bude nájem k 1.11. 2016 ukončen a nájemník
vystěhován.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J.
Kühn, M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 147/09/2016 bylo schváleno.
19) Diskuse. Jelikož probíhala průběžně, jako samostatný bod neprojednávána.
20) Závěr. Předsedající ukončil 14. zasedání ZO Libá ve 20.30 hodin s tím, že veškeré
projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu :

Petr Zumr, zastupitel obce

................................................

Bc. Miloš Vondrášek, starosta
………………………………..

Ing. Zbyšek Balvín, zastupitel obce

.....................................................

Zpráva starosty k 14. zasedání ZO Libá

-

objednán audit na podzim 2016
2. 7. 2016 – první svatba na zámku
2.7. 2016 – otevřena půjčovna lodiček a šlapadel
7.7. 2016 – druhá svatba na zámku
11.7. 2016 – ukončeno výběrko na HZ – komise vybrala firmu Stazema
slavnosti Hohenber, hojná účast
p. Filip 70
Svárovký, dokončení koupě pozemku nad krámem
jednání Euregio Egrensis – jen drobné setkávací projekty
povinné úkony ohledně krajských voleb
očkování psů
p. Schierlerová 75
p. Kopřivová 80 – za obec na srazu oběma najednou popřáno
vítání prvňáčků
Policie – výpověď ve věci Libského kurýra
parketáři na zámku, akce

