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

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
27.5. 2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty, OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, P. Zumr
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník. V. Votíková, L. Vokurka, Z.Balvín
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
1) Zahájení, ověření zápisu 11. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Žádost o prodej p.p. č. 795/3,4 k.ú. Pomezná o vel. 20 m² a 40 m² p. Jaška, cena
6) Žádost o prodej p.p. č. 2599/1 o výměře k.ú. Libá o vel. 110 m² a
části p.p.652/26 k.ú. Libá o vel. 220 m² p. Hána
7) Komplexní pozemková úprava Hůrka u Libé – plán společných
zařízení a změna katastrální hranice
8) Výběrové řízení komunikace Libá – schválení zadání
9) Výběrové řízení fasáda hasičské zbrojnice – schválení zadání
10) Výběrové řízení doplnění herních prvků dětské hřiště u školy
11) Letní slavnosti 2016 – herní prvek pro děti
12) Diskuse
13) Závěr

1/ Zahájení, ověření zápisu 11. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné
zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost pěti volených zastupitelů a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 11. zasedání ZO Libá ověřili P. Zumr a K. Halla.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 12.
zasedání ZO Libá byli navrženi K. Halla a P. Zumr. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 12. zasedání ZO Libá K. Hallovi
a P. Zumrovi.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek,
P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 112/05/2016 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající navrhl doplnění programu o bod různé
a zařadit za bod programu 11 s tím, že další body budou posunuty. Dále bez návrhu,
předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 12. zasedání ZO Libá s tím, že další
případné potřebné náležitosti bude možno projednat v bodu různé, který bude
doplněn za bod programu č. 11.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek,
P. Zumr, pro : 5 proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 113/05/2016 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) Žádost o prodej p.p. 795/3, k.ú. Pomezná o vel. 20 m² a p.p. č. 795/4 k.ú.
Pomezná o vel. 40 m² p. Jaška. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce
Libá do doby dnešního zasedání. Žádost byla zdůvodněna lepším přístupem k
nemovitosti jejíž rekonstrukce je plánována. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodeje prodej p.p. 795/3 k.ú. Pomezná o vel. 20 m²
a p.p. č. 795/4 k.ú. Pomezná o vel. 40 m² za částku 6000,-Kč, dokoupení zahrady
á 100, Kč/1m².
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 114/05/2016 bylo schváleno.
6) Žádost o prodej p.p. č. 2599/1 o vel. 110 m² k.ú. Libá a části p.p.652/26 k.ú.
Libá o vel. 220 m² žadatel p. Hána. Předsedající ZO seznámil se situací pozemku v
místě žádosti. Po krátké diskusi se ZO Libá shodlo na schválení záměru prodeje s tím,
že bude zachován přístup na p.p. 642/4 k.ú. Libá v majetku obce Libá o šířce nejméně
5 m. Cena bude stanovena při schvalování prodeje společně s GP na náklady žadatele.
Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Libá schvaluje záměr prodeje p.p. č. 2599/1 o výměře k.ú.
Libá o vel. 110 m² a části p.p.652/26 k.ú. Libá o vel. 220 m².
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 115/05/2016 bylo schváleno.
7) Komplexní pozemková úprava Hůrka u Libé – plán společných zařízení a
změna katastrální hranice. Předsedající ZO Libá seznámil s probíhající KoPÚ Hůrky
u Libé. V rámci pozemkové úpravy bude posunuta nezpevněná komunikace z
pozemku p. Vraníkové vpravo dle skutečného stavu vedeného v katastru nemovitostí,
bude provedeno na náklady SÚS Karlovarského kraje. Jako priorita pozemkových
úprav byla stanovena rekonstrukce polní cesty od zastávky na Hůrce směrem ke křížku
směr Hazlov a objízdná komunikace na Hůrce. Ve věci změny katastrální hranice se
jedná o přesunutí pozemků z k.ů. Lužná do k.ú. Hůrka u Libé a naopak z důvodu
logického narovnání katastrální hranice, přičemž výměra zůstane zachována.
Předloženo na mapě. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení plánu společných zařízení Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Hůrka u Libé a o schválení změny katastrální
hranice mezi parcelami 149/2 a 494 k.ú. Lužná u Františkových Lázní o výměře
921 m² a p.p. 516 a 517 k.ů. Hůrka u Libé o výměře 921 m² na základě projektové
dokumentace zpracované spol. GEO Hrubý spol. s.r.o., vyžádané a hrazené
Státním pozemkovým úřadem v rámci komplexních pozemkových úprav.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 116/05/2016 bylo schváleno.
8) Výběrové řízení komunikace Libá – schválení zadání. Předsedající ZO Libá

předložil zpracované výběrové řízení na položení asfaltového krytu místních
komunikací, na němž se podílel starosta a místostarosta obce. VŘ bude komisí
vyhodnoceno dne 27.6. 2016 v 18.00 hodin. Po seznámení s podmínkami VŘ dal
předsedající hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje zadání VŘ na položení asfaltového krytu na místních
komunikacích, páteřní komunikace lokality zvané Irsko a kompletní komunikace
v lokalitě za hřbitovem a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Výsledek hlasování zastupitelů:

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 117/05/2016 bylo schváleno.
9. Výběrové řízení fasáda hasičské zbrojnice – schválení zadání. Vzhledem k tomu,
že výběrové řízení na fasádu hasičské zbrojnice již bylo schváleno, bylo ZO Libá
seznámeno s doplněním parametrů VŘ o jednotný požadavek na zvolený materiál,
dopočtením výměru plochy, odstranění části zvětralé omítky a osazení okenních
parapetů. Na vědomí.
10) Výběrové řízení doplnění herních prvků dětské hřiště u školy. Na základě
poskytnuté dotace Ministerstvem pro místní rozvoj k doplnění herních prvků ve
sportovním areálu u školy bylo zpracováno VŘ k zajištění dodavatele. ZO Libá bylo
seznámeno s podmínkami VŘ a zvolenými herními prvky. Realizace přichází v úvahu
v červenci 2016. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje zadání a zveřejnění VŘ k doplnění herních prvků ve
sportovním areálu u školy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem
výběrového řízení.
Výsledek hlasování zastupitelů:
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 118/05/2016 bylo schváleno.
11) Letní slavnosti 2016 – herní prvek pro děti.
Předsedající ZO Libá seznámil se stavem příprav letních slavností obce Libá v roce
2016. Dále bylo ZO rozhodnuto o zakoupení nafukovacího skákacího hradu pro děti,
který bude rovněž využíván i pro další kulturní akce obce. Provozování atrakce bude
nekomerční a její pořízení bylo motivováno vysokými cenami provozovatelů kolotočů.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení zakoupení skákacího hradu se skluzavkou do max.
hodnoty 80.000,-Kč a pověřuje starostu obce realizací akce.
Výsledek hlasování zastupitelů:

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 119/05/2016 bylo schváleno.
12) Různé, kompostéry, LČR, kronika, pozemek nad potravinami

ad1) Vzhledem k tou, že v rámci poskytnuté dotace nevyšel počet pro všechny
žadatele, bylo projednáno zakoupení zbývajících 27 ks z prostředků obce Libá.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení zakoupení 27 kompostérů o obsahu 900 l a pověřuje
starostu obce realizací a zajištěním nejvýhodnější nabídky.
Výsledek hlasování zastupitelů:
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 120/05/2016 bylo schváleno.
ad2) Předsedající ZO Libá seznámil s možností směny lesních pozemků mezi
LČR a obcí Libá. Směněny by mohly být lesní pozemky obce na Dobrošově,
Pomezné a Dubině o vel. cca 7 ha za park nad rybníkem Kladivo a lesní pozemky od
zámku v Libé s cestou do školy o obdobné výměře. Záměrem je získat pozemky
v intravilánu obce a upravit je jako veřejný park pro občany obce. Jednání se zástupci
LČR se za obec zúčastní starosta a místostarosta obce, další zájemci z řad ZO jsou
k jednání rovněž zváni. Termín bude dán na vědomí. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru směny či vzájemného prodeje lesních
pozemků mezi LČR s.p. a obcí Libou k získání lesních pozemků v intravilánu
obce, pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním se zástupci LČR s tím, že
konkrétní podoba vzájemné dohody bude projednána a schválena ZO Libá po
upřesnění výměr a konkrétního předmětu směny.
Výsledek hlasování zastupitelů:

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 121/05/2016 bylo schváleno.
ad3) Místostarosta obce ZO Libá seznámil se zápisem kroniky obce Libá za rok
2013 – 2014. Zápis byl ke kontrole zaslán zastupitelům a společně byly navrženy
drobné korektury textu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení zápisu kroniky obce Libá za rok 2013 a 2014 s tím,
že budou provedeny drobné korektury textu, které budou projednány
s kronikářkou.
Výsledek hlasování zastupitelů:
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5: K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 122/05/2016 bylo schváleno.
Diskuse. Vzhledem k tomu že diskuse probíhala průběžně, nebyla jako
samostatný bod projednávána.
13)

14) Závěr. Předsedající ukončil ustanovující zasedání ZO Libá v 20.00 hodin s tím,
že veškeré projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu :

................................................
Mgr. Karel Halla
místostarosta obce

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

.....................................................
Petr Zumr, zastupitel obce

