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

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
11.3. 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: J. Rossmeisl, D. Nožina, B. Štícha
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:

1) Zahájení, ověření zápisu 9. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočet 2016
6) Výsledek auditu obce

7) Záměr prodeje části p.p. 2246 k.ú.Libá, žadatel p. Š. Hrůza, záměr prodeje části pozemku
169/3 k.ú. Libá žadatel p. M. Thierl, záměr prodeje části pozemku 2637/3 k.ú. Libá p.
Čížková, záměr prodeje části pozemku 150/3 k.ú.Libá a pozemku 2231/1 k.ú. Libá žadatel p.
Vokurka
8) Nemovitost obce čp. 210, poptávka okna
9) Objekt zahradní restaurace na p.p. 717/1 k.ú. Libá, stavební povolení, stavba, poptávka
stoly židle
10) Vodní plocha pod zámkem – dotační možnost
11) Organizace - obecní zábava 19.3. 2015
12) Letní slavnosti 2016
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

1/ Zahájení, ověření zápisu 9. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné zastupitele a
hosty, konstatoval přítomnost osmi volených zastupitelů a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis
9. zasedání ZO Libá ověřili P. Zumr a R. Jaroch.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 10. zasedání
ZO Libá byli navrženi Z. Balvín a V. Votíková. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá Z. Balvína a V.
Votíkové.
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. 99/032/2016 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vyzval k doplnění programu. Z. Balvín
upozornil na písařskou chybu v bodu č. 7, záměr prodeje st..p. č. 169/3 k.ú. Libá, změnit na
st.p. č. 169/1 k.ú. Libá. Předsedající dal hlasovat
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 10. zasedání ZO Libá s tím, že v bodu 7 bude
jednáno o záměru prodeje p.p. č. 169/1 k.ú. Libá a další případné potřebné náležitosti
bude možno projednat v bodu různé.
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. 100/03/2016 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) Rozpočet 2016. Předsedající ZO Libá seznámil se stavem účtu obce u ČS a.s. ve výši 1
629 121,-Kč a 5 660 854,-Kč u ČNB k 31.12. 2015. Zůstatek účtu obce byl zapracován do
rozpočtu který činí 17 410 275,-Kč v příjmech a výdajích. Vyšší výsledek na účtech obce
k 31.12. 2015 byl ve výdajích vložen do položky rozpočtu 3636 Územní rozvoj, kterou lze
pro čerpání rozpočtu univerzálně využít. Bez dotazů, předsedající dal hlasovat o schválení
rozpočtu obce Libá na rok 2016.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočet obce Libá na rok 2016 jako schodkový, příjmy a
výdaje ve výši 17 410 275,-Kč, závaznými ukazateli rozpočtu je schváleno položkové znění.

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. 101/03/2016 bylo schváleno.
6) Výsledek auditu obce 2015. Předsedající ZO seznámil s výsledkem auditu obce, jehož
výsledkem je zpráva o výsledku hospodaření obce Libá za rok 2015. Jedinou zjištěnou méně
závažnou chybou bylo navýšení smluv o dílo o 35 hodin nad povolených 300 hodin. Jako
přijaté opatření byl zápis s upozorněním účetní obce a mzdové účetní obce, aby v budoucnu
nedošlo k zopakování této chyby. Zpráva o výsledku hospodaření obce byla vyvěšena na
úřední desce obce Libá. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Libá za rok 2015 s výhradou.
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. 102/03/2016 bylo schváleno.
7) Záměr prodeje části p.p. 2246 k.ú.Libá, žadatel p. Š. Hrůza, záměr prodeje části st.
p. 169/1 k.ú. Libá žadatel p. M. Thierl, záměr prodeje části p.p. 2637/3 k.ú. Libá p.
Čížková, záměr prodeje části p.p. 150/3 k.ú.Libá a p. p. 2231/1 k.ú. Libá žadatel p.
Vokurka. Předsedající ZO Libá seznámil se žádostmi občanů o prodeje pozemků. Žadatel Š.
Hrůza, zarovnání pozemku k oplocení, cca do 300 m², p. M. Thierl, dokoupení zahrady
s kůlnou kterou užívá a kterou neoprávněně oplotili původní majitelé o vel. cca 100 m², p.
Čížková cca 60 m². p. Libor Vokurka, pozemek za potokem 2500 m ². Předsedající dal
hlasovat o schválení záměru prodeje.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr prodeje části p.p. 2246 k.ú.Libá, žadatel p. Š. Hrůza, záměr
prodeje části pozemku st.p. 169/1 k.ú. Libá žadatel p. M. Thierl, záměr prodeje části p.p.
2637/3 k.ú. Libá p. Čížková, záměr prodeje části p.p. 150/3 k.ú.Libá a p.p. 2231/1 k.ú.
Libá žadatel p. Vokurka.
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. 103/03/2016 bylo schváleno.
8) Nemovitost čp. 210, poptávka okna. Předsedající ZO Libá seznámil s výsledkem
poptávky firem k výrobě 13 oken k rekonstrukci nemovitosti obce čp. 210 na návsi. Osloveny
byly 3 firmy s identickými požadavky na typ oken včetně zasklení, dopravy a montáže. Místní
Dřevo Libá s.r.o., p. Mádle, nabídka v celkové výši 198.561,-Kč včetně DPH, firma Kerner
s.r.o. Chomutov nabídka ve výši 153.144,-Kč včetně DPH, firma Jiří Hadrava s.r.o. ve výši
127.029,-Kč včetně DPH

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení vnitřní zakázky výroby 13 ks firmou Jiří Hadrava s.r.o. se
sídlem Chranišov, Stachy v celkové hodnotě 127.029,-Kč včetně montáže a dopravy.
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. 104/03/2016 bylo schváleno.
9) Objekt zahradní restaurace na p.p. 717/1 k.ú. Libá, stavební povolení, stavba,
poptávka stoly židle. Předsedající ZO seznámil s pokračováním akce výstavby terasy na
prostranství pod zámkem a přestavbou vedlejšího domku na toalety. Na vědomí. Dále
s poptávkou výroby 10 stolů a 20 lavic z masivu, vše o délce 190 cm. Poptávkou byly
osloveny 3 firmy Dřevo Libá s.r.o., nabídka ve výši 127.050,-Kč včetně DPH, nabídka firmy
Kerner s.r.o. 121.000,-Kč včetně DPH, bez dopravy, nabídka fyzické osoby Karel Menhart,
byt. Libá čp. 192 ve výši 100.000,-Kč. Nabídka p. Menharta je bez možnosti fakturace a byla
vyřazena.
ZO Libá hlasuje o schválení vnitřní zakázky výroby 10 stolů a 20 lavic firmou Dřevo Libá
s.r.o. v max. hodnotě 127.050,-Kč včetně DPH.

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. 105/03/2016 bylo schváleno.
10) Vodní plocha pod zámkem – dotační možnost. Přesedající ZO Libá seznámil
s ukončením lhůty stavebního povolení k vybudování vodní plochy pod zámkem v Libé
k 31.12. 2015. V případě další žádosti o dotaci bude nutno stavební povolení obnovit. Na
vědomí.
11) Organizace - obecní zábava 19.3. 2016. Předsedající seznámil ZO Libá se současným
stavem příprav Obecní kulturní akce. Zajištěna hudba – taneční orchestr Milana Baranijaka a
pronájem sálu. Na dalších přípravě se bude ZO Libá podílet kolektivně.
12) Letní slavnosti 2016. Zajištěn nájem velkokapacitního stanu za stejných podmínek jako
v letech minulých, pojízdné toalety rezervovány v SRN. Proběhlo první jednání s p.
Vomočilem provozující gastronomické služby s požadavkem na lépe zvládnutou organizaci
ohledně prodeje nápojů. Na dalších přípravách, výběr hudby, programu, apod. se bude ZO
Libá podílet kolektivně na pracovních schůzkách. K zajištění velkokapacitního stanu a
garanci ceny bude provedena závazná objednávka.
13) Různé. Výběrové řízení hasičská zbrojnice, žádosti organizací o příspěvek na celoroční
činnost.

 K výběrovému řízení na zateplení a fasádu hasičské zbrojnice je zapotřebí dopracovat
výkaz výměr, bližší specifikaci zakázky o jednotný materiál, osazení parapetů apod.,
zajistí starosta obce.
 Český svaz žen, žádost o příspěvek na celoroční činnost ve výši 27.000,-Kč, vlastní
zdroje svazu činí 5.500,-Kč, Kroužek dětských hasičů žádost o příspěvek na celoroční
činnost ve výši 12.000,-Kč. JSDH Libá, žádost o příspěvek na věcné vybavení ve výši
75.000,-Kč. Žádost Dámského klubu bude řešena poté, až Dámský klub nabude právní
subjektivitu nebo se spojí se Svazem žen. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení příspěvků na celoroční činnost Český svaz žen ve výši
27.000,-Kč, Mladí hasiči ve výši 12.000,-Kč, JSDH Libá ve výši 75.000,-Kč.
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. 106/03/2016 bylo schváleno.
 Radek Jaroch upozornil na neustále zapáchající dešťovou kanalizaci mezi nemovitostí
čp. 136 a neužívaným objektem obce Libá č.e. 25. Do kanálu dešťové kanalizace stále
přitéká zapáchající voda, která dále odtéká na p.p. 88/1 k.ú. Libá v majetku obce Libá.
Pokud je déšť větší, tak se splašky dostanou přes druhý kanál a vytékají u rohu
nemovitosti Jarochů na p.p. č. 87/1. k.ú. Libá. V minulosti již byla věc řešena
s majitelem nemovitosti čp. 136 a stav setrvává. Vzhledem k uvedenému
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce písemným obesláním majitele nemovitosti
k odstranění odtékaní odpadních vod do dešťové kanalizace. V případě pokračování
tohoto stavu bude neoprávněný vývod do dešťové kanalizace zaslepen. Bez hlasování.
 14) Diskuse. Probíhala průběžně, jako samostatný bod neprojednávána.
15) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Libá v 19.30 hodin s tím, že
veškeré projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Zbyšek Balvín
................................................

Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

Věra Votíková
.....................................................

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

