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

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
30.6. 2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty, OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, L. Vokurka, V.
Votíková, P. Zumr,
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník, Z. Balvín
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
1) Zahájení, ověření zápisu 12. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Závěrečný účet a účetní závěrka obce Libá za rok 2015
6) Účetní závěrka ZaMŠ a návrh na vypořádání hospodář. výsledku
7) Žádost o prodej p.p. č. 2599/1 k.ú. Libá o vel. 110 m² a části p.p.
652/26 k.ú. Libá o vel. 220 m² p. Hána, stanovení ceny
8) Žádost o prodej části p.p. č. 2185/1 k.ú. Libá o výměře cca 2195 m ²
žadatel p. L. Pavlenda
9) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků
rozpočtu Karlovarského kraje – dopravní automobil pro JSDH Libá
10) Římskokatolická církev -žádost o příspěvek na kostel sv. Kateřiny
11) Různé, info k výběrovým řízením, nabídka Zpč. televize
12) Diskuse
13) Závěr
1/ Zahájení, ověření zápisu 12. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné
zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost sedmi volených zastupitelů a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 12. zasedání ZO Libá ověřili P. Zumr a K. Halla.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 13.
zasedání ZO Libá byli navrženi V. Votíková a R. Jaroch. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZO Libá V.
Votíkové a R. Jarocha.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 : K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 123/06/2016 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vzval ZO k návrhům na doplnění
programu zasedání, bez návrhu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 13. zasedání ZO Libá s tím, že další
případné potřebné náležitosti bude možno projednat v bodu různé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 124/06/2016 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) Závěrečný účet a účetní závěrka obce Libá za rok 2015. Závěrečný účet obce byl
do doby dnešního zasedání vyvěšen na úřední desce obce Libá a na el. úřední desce
umožňující dálkový přístup. Při přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna žádná
rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.. Byla zjištěna méně závažná chyba
a to porušením právního předpisu Zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů – § 75 – dohoda o provedení práce zaměstnancem překročila
rozsah 300 hodin v kalendářním roce o 35 hodin. Bylo přijato opatření k nápravě, tj.
důsledná kontrola počtu odpracovaných hodin účetní obce a mzdovou účetní, aby již
nedošlo k překročení zákonem daného počtu odpracovaných hodin v kalendářním
roce.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení Závěrečného účtu obce Libá za rok 2015 s výhradou
a přijatým opatřením k nepřekročení zákonem daného počtu odpracovaných
hodin v kalendářním roce.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7 K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 125/06/2016 bylo schváleno.
6) Účetní závěrka ZaMŠ a návrh na vypořádání hospodář. výsledku. Předsedající
ZO Libá seznámil s výsledkem hospodaření Základní a mateřské školy Libá,
s kladným výsledkem hospodaření za rok 2015, zůstatek ve výši 66.359,-Kč. Dále s
žádostí ředitelky školy Mgr. Sirakové o převod zlepšeného výsledku hospodaření do

rezervního fondu. V souvislosti s proběhlým auditem obce předsedající upozornil na
finančně krytý investiční fond školy ve výši 71.064,-Kč, který by měl být vyčerpán a
zrušen. Po konzultaci s účetním bylo doporučeno převést zlepšený výsledek
hospodaření do rezervního fondu a následně celý rezervní fond do fondu investičního.
Ředitelka školy by měla dle potřeb školy zpracovat roční výhledový investiční plán a
dle tohoto ušetřené prostředky použít s tím, že případný zůstatek bude převeden
zřizovateli. Poté bude dále veden pouze jeden rezervní fond školy, jehož maximální
výše bude stanovena.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Libá hlasuje o schválení účetní závěrky ZaMŠ Libá,
schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 66.358,58,-Kč do
rezervního fondu a dále pověřuje starostu obce pokynem ředitelce školy
k převodu celého rezervního fondu do investičního fondu zpracováním plánu
investic k využití investičního fondu a jeho ukončení.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 126/06/2016 bylo schváleno.
7) Žádost o prodej p.p. č. 2599/1 k.ú. Libá o vel. 110 m² a části p.p. 652/26 k.ú.
Libá o vel. 220 m² p. Hána, stanovení ceny. Na předchozím zasedání ZO Libá bylo
ZO seznámeno se žádostí a byl schválen záměr prodeje. Předsedající dal hlasovat o
schválení ceny dle cenové mapy pozemků schválené ZO Libá.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodeje p.p. č. 2599/1 k.ú. Libá o vel. 110 m² a části
p.p. 652/26 k.ú. Libá o vel. 220 m² za částku 100,-Kč za m²
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
L. Vokurka, Vondrášek, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 127/06/2016 bylo schváleno.
8) Žádost o prodej p.p. č. 2185/1 k.ú. Libá o výměře cca 2194 m ² žadatel p. L.
Pavlenda. Předsedající ZO Libá seznámil s žádostí Lukáše Pavlendy o prodej p.p.
2185/1 k.ú. Libá. Jedná se o pozemek ohraničený vedením vysokého napětí směrem
k zadnímu oplocení rodinného domu rodiny Pavlendových, Forejtových a p. Pekárové.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr prodeje p.p. č. 2185/1 k.ú. Libá o výměře cca 2194 m²,
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0

Usnesení č. 128/06/2016 bylo schváleno.
9. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu
Karlovarského kraje – dopravní automobil pro JSDH Libá. Předsedající ZO Libá
seznámil s termínem předání nového přepravního vozidla pro JSDH Libá dne 25.11.
2016 a dále s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu
Karlovarského kraje. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje – odboru krizového řízení na pořízení požární techniky pro
JSDH Libá a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 129/06/2016 bylo schváleno.
10) Římskokatolická církev - žádost o příspěvek na kostel sv. Kateřiny.
Předsedající ZO Libá seznámil s žádostí Římskokatolické církve, konkrétně faráře
patera Mgr. J. Janečka na obnovu kostela sv. Kateřiny v Libé. Jedná se o částečný
příspěvek na uhrazení vitráží oken kostela. Poslední příspěvek na opravu kostela byl
věnován v roce 2014 ve výši 50.000,-Kč. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto hlasovat o
příspěvku ve stejné výši. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvku Římsko katolické církvi na rekonstrukci
kostela sv. Kateřiny v Libé ve výši 50.000,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
Proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 130/06/2016 bylo schváleno.
11) Různé.
ad1) Předsedající ZO Libá seznámil s výsledkem výběrového řízení na pokládku
asfaltového krytu místních komunikací v části lokality Irsko a v lokalitě za
hřbitovem. Všechny čtyři firmy, jenž podaly své nabídky splnily veškeré podmínky
výběrového řízení. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka spol. ALGON a.s.
ve výši 2.028 764,-Kč včetně DPH. Předsedající dal hlasovat o schválení výsledku
VŘ a podpisu smlouvy s jeho vítězem.
Návrh usnesení :

ZO Libá hlasuje o schválení výsledku VŘ na pokládku asfaltového krytu
místních komunikací, páteřní komunikace Irsko a kompletní lokality za
hřbitovem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem výběrového
řízení, tj. spol. ALGON a.s..
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 131/06/2016 bylo schváleno.
ad2) Stavební dozor na akci pokládka asfaltového krytu místních komunikací.
Vzhledem k objemu finančních prostředků na realizaci akce předsedající navrhl
zajištění odborného stavebního dozoru, který by prováděl dohled nad kvalitu
provedení a zastupoval by obec v případě technických nejasností či sporů. Radek
Jaroch navrhl p. M. Adama ze spol. Chetes, který tuto činnost v minulosti vykonával
pro další obce, a jsou dobré zkušenosti s jeho odborností. Nárokuje si odměnu 1,5 %
z celkové částky bez DPH, což činí 25.149,-Kč. Z krátké diskuse vyplynul požadavek
a potřeba odborného stavebního dozoru. Předsedající dal hlasovat. S panem M.
Adamem bylo případné přijetí stavebního dozoru předjednáno.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení přibrání odborného stavebního dozoru k akci
pokládka asfaltového krytu místních komunikací p. M. Adama za celkovou
částku 25.149,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 132/06/2016 bylo schváleno
ad3) Předsedající ZO Libá seznámil s možností koupě p.p. č. 285/5 k.ú. Libá,
ostatní plocha, o vel. 1605 m², v majetku manželů Svárovských. Jedná se o pozemek
nad potravinami v Libé naproti RD p. Zumra, jenž navazuje na obecní pozemky v
okolí potravin. Zakoupením by obec zcelila cca 6000m² obecních pozemků v dané
lokalitě. Původně manželé Svárovští požadovali 300,-Kč za m², nyní požadují 200,-Kč
za m². Věc již byla předjednána na pracovní schůzce zastupitelů. Předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení : ZO Libá hlasuje o schválení koupě p.p. č. 285/5 k.ú. Libá,
ostatní plocha o vel. 1605 m² za částku 321.000,-Kč a pověřuje starostu obce
přípravou a podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0

Usnesení č. 133/06/2016 bylo schváleno.
ad3) Předsedající ZO Libá seznámil s návrhem revokace usnesení č. 60/06/2015
z 6. zasedání ZO Libá konaného 26.6. 2015 o přijetí dotace Karlovarského kraje pro
JSDH Libá ve výši 22.500,-Kč. Ve skutečnosti správně proběhlo přijetí a vyúčtování
dotace ve výši 23.987,-Kč, přičemž písařskou chybou byla uvedena částka nižší.
Uvedené bylo zjištěno provedenou kontrolou využití poskytnuté dotace. Předsedající
dal hlasovat o revokaci usnesení č. 60/06/2016 a přijetí dotace ve výši 23.987,-Kč.
Návrh usnesení :
ZO Libá revokuje usnesení ZO Libá č. 60/06/2015 z 6. zasedání ZO Libá
konaného dne 26.6. 2015 o přijetí dotace pro JSDH Libá ve výši 22.500,-Kč a
schvaluje přijetí dotace pro JSDH Libá ve výši 23.987,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 7: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 134/06/2016 bylo schváleno.
ad4) Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou Zpč. televize na zpracování
reklamního shotu obce Libá. Nabídka nebude zatím využita.
12) Diskuse. Jelikož probíhala průběžně, jako samostatný bod neprojednávána.
13) Závěr. Předsedající ukončil 13. zasedání ZO Libá ve 20.00 hodin s tím, že veškeré
projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu :
………………………………..…
Věra Votíková, zastupitelka obce

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

.....................................................
Radek Jaroch, zastupitel obce

