Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 20. 12. 2012
od 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, O. Semotánová, M. Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : R. Magerstein, M. Sirakova, L. Švec
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Starosta obce navrhl tento program jednání:
Program: 1) Zahájení, ověření zápisu 19. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Schválení rozpočtového provizoria
6) Zrušení stávající a schválení nové vyhlášky o odpadech – legislativní změna
7) Schválení podpisu smlouvy o bezúplatném převodu p.p. 717/2 k.ú. Libá ve prospěch obce
Libá s Pozemkovým fondem ČR
8) Schválení zápisu kroniky
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost pěti zastupitelů a usnášeníschopnost ZO
Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZO Libá. Zastupitelům byl předložen zápis 19. zasedání
ZO Libá, který ověřila O. Semotánová. M. Sirakova znění zápisu již odsouhlasila, pro nepřítomnost
podepíše dodatečně. Starosta vyzval zastupitele k navržení ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZO Libá.
Navržen M. Vondrášek a J. Najmanová.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 20. zasedání ZO Libá byli M. Vondrášek a J. Najmanová.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 199/12/2012 bylo schváleno.
3) Schválení programu jednání. Starosta vyzval zastupitele k navržení změn či doplnění programu 20.
zasedání ZO Libá. Bez návrhů. Starosta dal hlasovat o schválení programu zasedání.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 20. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 200/12/2012 bylo schváleno.

4) Zpráva starosty. Předsedající přečetl správu starosty – události od předchozího zasedání ZO
Libá. ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí, zpráva bude přílohou zápisu.
5/ Schválení rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že je v platnosti směrnice Obce Libá č.
4/2004 ve které je stanoveno, že pokud nebude do konce kalendářního roku schválen rozpočet obce pro
rok následující, řídí se obec pravidly rozpočtového provizoria. Starosta přečetl pravidla rozpočtového
provizoria:
-

budou hrazeny jen nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce či subjektů zřízených obcí
(zřizovatelem)
investiční výdaje budou hrazeny jen v případě, že vycházejí z dříve hrazených smluv

ZO Libá bere pravidla rozpočtového provizoria na vědomí.
6) Zrušení stávající a schválení nové vyhlášky o odpadech – legislativní změna. Předsedající vyzval
ZO aby se vyjádřili k návrhu nové vyhlášky o komunálním odpadu. Po krátké diskusi Jana Najmanová
navrhla upravit čl. 5 bod 4 a to zjednodušením na písmena a) platba bezhotovostním převodem b) platba
v hotovosti u pokladny OÚ Libá, ostatní v bodu 4 vypuštěno. Karel Halla navrhl v čl. 6 bodu 1 rozšířit
úlevy, každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině do 18 let věku osvobození od poplatku. Miloš
Vondrášek navrhl v čl. 6 bod 2 - 50 % slevu z poplatku na studující, ubytované po celý školní rok mimo
obec do 26 let věku. Vzhledem k tomu, že zastupitelé vyjádřili s obecně závaznou vyhláškou v jejím
doplněném znění souhlas, dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o zrušení oddílu č. 5 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z Obecně závazné vyhlášky obce Libá č. 1/2007
o místních poplatcích z 29.1. 2007 a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Libá č. 2/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 201/12/2012 bylo schváleno.
7) Schválení podpisu smlouvy o bezúplatném převodu p.p. č. 717/2 k.ú. Libá ve prospěch obce
Libá s Pozemkovým fondem ČR. Předsedající ZO Libá předložil návrh smlouvy s tím, že následujícího
dne je nutno na Pozemkovém fondu v Karlových Varech tuto smlouvu podepsat, aby vše proběhlo do
konce letošního roku a požádal ZO Libá o souhlas s podpisem této smlouvy. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu p.p. č. 717/2 k.ú. Libá ve
prospěch obce Libá s Pozemkovým fondem ČR.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 202/12/2012 bylo schváleno.
8) Schválení zápisu kroniky. Předsedající se dotázal ZO Libá, zda má někdo návrh na doplnění či
změnu v návrhu zápisu kroniky obce Libá za rok 2010, který zastupitelům přeposlal e-mailem. Bez
návrhů. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení zápisu kroniky obce Libá za rok 2010.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 203/12/2012 bylo schváleno.
9) Různé.
- Předsedající předložil ZO Libá žádost Ing. Rostislava Filipa o prodej p.p. č. 2599/4 K.ú. Libá a p.p. č.
652/26 k.ú. Libá, společně s výtiskem katastrální mapy. Žádost byla doručena 19.12. 2012. Předsedající
k věci uvedl, že p.p. 652/226 k.ú. Libá navazuje na p.p. č. 2612/1 k.ú. Libá, majetek obce Libá a navrhuje
v případě schválení záměru prodeje geometrické rozdělení p.p. č. 652/26 na spojnici hranic p.p. 2599/4
k.ú. Libá a p.p. 2612/1 k.ú. Libá. Po krátké diskusi ZO Libá vyjádřilo souhlas s návrhem starosty, který
dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje p.p. 2599/4 k.ú. Libá a části p.p. 652/26 k.ú. Libá, jejíž
rozdělení bylo vyznačeno ve výtisku katastrální mapy.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Semotánová, Vondrášek
proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 204/12/2012 bylo schváleno.
- Předsedající ZO Libá sdělil termín zahájení inventur majetku obce Libá 2.1. 2013, přečetl okruhy
inventur a jména členů inventurní komise. ZO Libá bere na vědomí.
- Předsedajíc navrhl pracovní setkání ZO Libá ve věci rozpočtu obce Libá na rok 2013 na počátku
měsíce ledna 2013, termín bude upřesněn a zaslán zastupitelům.
- Karel Halla navrhl vyvolat jednání s firmou Promin s.r.o. ve věci odkoupení dvou parcel pod OÚ
Libá, aby byl získán přístup na nově získaný pozemek od Pozemkového fondu (rozšíření prostranství pod
hradem) Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s tím, že starosta osloví majitele parcel s žádostí o jejich prodej.
- Jana Najmanová uvedla, že příjezdová cesta k „Irsku“ je v části vjezdu plná výmolů a špatně sjízdná a
bylo by zapotřebí jí srovnat. Předsedající k věci uvedl, že cesta byla na jaře letošního roku upravena
štěrkem, bohužel za několik měsíců došlo k jejímu opětovnému „rozježdění“, jedná se o nezpevněnou
cestu v majetků Lesů ČR. Cesta bude na jaře opět upravena.
- Předsedající uvedl, že navrhuje neprodloužit firmě, provozující herní automat (na peníze)
v pohostinství U Bohouše na další rok. Dotyčná firma zaplatila poplatky za 1 automat a v provozu se
v poslední době nacházely automaty 2. Jednání ze strany této firmy je nekorektní, provozovatel
pohostinství byl na toto upozorněn, navíc několikatisícový výdělek obci nevyvažuje skutečnost, že herní
automaty občanům obce nic dobrého nepřináší. Zastupitelstvo vyjádřilo všeobecný souhlas s tím, že
v měsíci lednu bude vypracována obecně závazná vyhláška, zakazující provoz takovýchto zařízení v obci
Libá a jejích částech a následně o jejím schválení bude hlasováno ZO Libá.
10) Diskuse Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala průběžně, nebyla jako samostatný bod
projednávána.

11) Závěr. Předsedající ukončil 20. zasedání ZO Libá v 19.30 hodin s tím, že všechny projednávané
náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu :

Bc. Ing. Jana Najmanová

Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

