Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 17. 11. 2011
od 18.00 hod. v obřadní síni OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova, M. Vondrášek.
Nepřítomní zastupitelé : R. Magerstein, O. Semotánová, L. Švec
Hosté: p. Mandrysz
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program: 1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Rozhodnutí k formě odepisování majetku
6) Schválení rozpočtové změny
7) Předloţení stavu čerpání účtu obce
8) Projednání nabídky sdruţení obcí Mariánskolázeňsko
9) Výběrové řízení na výstavbu rybníků k projektu „Zurčící Chebsko“
10) Výběrové řízení k zimní údrţbě, schválení smlouvy pro budoucího
vítěze VŘ
11) Projednání přípravy obecně závazné vyhlášky k nedělnímu klidu
12) p. Vacek, ţádost o pronájem ostatní plochy p.p. 1101/3 k.ú. Libá
- 3444 m², k pasení dobytka
13) p. Drnek, ţádost o prodej zahrady p.p. 337/1 k.ú.Libá – 795 m²
14) p. Číţek, ţádost o prodej ostatní plochy 2236 k.ú. Libá -108 m²
a zahrady p.p. 2235/1 - 267 m²
15) Sdělení k akci „Revitalizace parku Libá“ – prodlouţení termínu
dokončení atelierem A69, projednání komplikace s čerpáním dotace
16) Stanovení cen za reklamy v Libských novinách
17) Schválení zemních prací u čističky odpadních vod pod Prominem
18) Sdělení k ţádosti o dotaci u nadace Via
19) Projednání návrhu grantového systému příspěvků organizacím a
spolkům
20) Sdělení k vodovodu Hůrka - Sorkov
21) Různé (akce 9.12. 2011 na náměstí, setkání na hranicích 10.12.
2011 a další)
22) Závěr
1/
Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost šesti zastupitelů obce a
usnášeníschopnost ZO Libá.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZO Libá. Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu 11.
zasedání ZO Libá místostarostu K. Hallu a J. Najmanovou.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 11. zasedání ZO Libá byla K. Halla a J. Najmanová
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 113/11/2011 bylo schváleno.

3/ Schválení programu jednání. Starosta navrhl doplnění programu zasedání o 1) projednání smlouvy
o spolupráci mezi dobrovolnými hasiči Libá, Hohenberg, Schirnding, Pomezí nad Ohří, 2) schválení
rozšíření činnosti JSDH Libá o výjezd k dopravním nehodám, 3) o schválení pozemkové úpravy Dubina,
4) o schválení pozemkové úpravy Rybáře. Navrhuje zařadit za bod 20 a další analogicky posunout. Další
doplnění programu zasedání nebylo navrţeno, předsedající dal hlasovat o schválení programu zasedání.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 11. zasedání ZO Libá, doplněný o navržené body 20 až 24 s tím, že další
body budou analogicky posunuty.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 114/11/2011 bylo schváleno.
4/ Zpráva starosty: Starosta obce přednesl události a aktivity, které proběhly od posledního zasedání ZO
Libá. Zpráva k nahlédnutí na OÚ Libá. ZO vzalo zprávu na vědomí.
5/ Rozhodnutí k formě odepisování majetku. Předsedající seznámil zastupitele s potřebou schválení
varianty odepisování majetku obce od roku 2012. V úvahu zatím připadají dvě varianty a to
zjednodušeným nebo rovnoměrným způsobem. Varianta rovnoměrného odpisu majetku bude jednotně
povinná od roku 2013. Předsedající navrhl schválení odpisů rovnoměrným způsobem, aby účetní obce
ihned pouţívala způsob, který bude od roku 2013 povinný. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby účetní majetek obce Libá byl od roku 2012 odepisován rovnoměrným
způsobem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 115/11/2011 bylo schváleno.
6/ Schválení rozpočtové změny č. 3/2011. Předsedající předloţil rozpočtovou změnu účetnictví obce
Libá č. 3/2011. Jedná se o navýšení příjmu z dotace Karl. kraje na školení jednotky a opravu zásahového
vozidla Liaz JSDH Libá, v celkové výši 83 385,-Kč.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 116/11/2011 bylo schváleno.
7/ Předložení stavu čerpání účtu obce. Stav účtu na počátku roku 2011 byl 3 133 000, nynější stav
2 800 000, je očekáván příjem z dotací letních slavností ve výši cca 200 000, proplacení posledního
workshopu ve výši kolem 100 000,-Kč, stav podruţného účtu je 350 000,-Kč. Na úvěrovém účtu za
vybudování kanalizace zbývá doplatit 8 900 000,-Kč po 60 000 měsíčně, zbývá 12 let k doplacení. ZO
vzalo zprávu na vědomí.
8/ Projednání nabídky sdružení obcí Mariánskolázeňsko. Po jednání s představiteli sdruţení obcí
Mariánskolázeňska byla obci Libé nabídnuta spolupráce, formou vyuţití zkušeností manaţera sdruţení
s projekty, týkajících se školních zařízení. Předsedající navrhl schválit nabízenou spolupráci a pokusit se
pro místní školu a školku vytvořit projekt a tento přihlásit do odpovídající dotační výzvy.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje spolupráci obce Libá se sdružením obcí Mariánskolázeňsko.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 117/11/2011 bylo schváleno.
9/ Výběrové řízení na odbahnění Továrního rybníku a výstavby rybníku nového v rámci akce
Zurčící Chebsko. Předsedající sdělil, ţe od roku 2012 dojde ke změně zákona o veřejných zakázkách a
výběrové řízení na uvedenou akci by z důvodu usnadnění administrativy mohlo proběhnout ještě
v letošním roce. Věc jiţ byla předjednána na pracovní schůzce zastupitelů obce. Výběrové řízení bylo
připraveno manaţerem p. Mgr. T. Správkou, který jiţ pro obec pracoval a bylo předloţeno Centru
regionálního rozvoje v Chomutově. Jmenovaný bude po celou dobu zakázky kontrolovat prováděné
práce, faktury, zajišťovat monitorovací zprávy a do vyúčtování dotace, za odměnu ve výši 50.000,-Kč
z čerpané dotace. Vzhledem k uvedenému dal předsedající hlasovat o schválení vyhlášení výběrového
řízení a odměny manaţerovi akce.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje vyhlášení výběrového řízení na odbahnění Továrního rybníka a výstavby
rybníka nového na p.p. č. 1101/1 k.ú. Libá a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo
s Mgr. Tomáše Správkou, k administrativnímu zajištění této akce v hodnotě 50 000,-Kč, včetně
DPH.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 118/11/2011 bylo schváleno.
10/ Výběrové řízení k zimní údržbě. Pracovní skupina zastupitelů stanovila podmínky výběrového
řízení, jak bylo schváleno na 9. zasedání ZO Libá. Výběrové řízení bylo 9.11. 2011 vyvěšeno na úřední
desku, ukončení výběrového řízení je 25.11. 2011. Do dnešního zasedání nebyla obci doručena ţádná
nabídka. Předsedající navrhl, aby z důvodu urychlení, ZO Libá pověřilo starostu obce sepsáním smlouvy
s vítězem výběrového řízení a jejím podpisem, ihned po ukončení výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZO Libá pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na
zimní údržbu obce Libá 2011/2012.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 119/11/2011 bylo schváleno.
11/ Projednání přípravy obecně závazné vyhlášky k nedělnímu klidu. Předsedající zastupitelům
sdělil, ţe v průběhu roku letošního roku bylo řešeno několik ústních stíţností na nadměrný hluk o
víkendu. Poslední věc byla řešena v měsíci listopadu, v nové výstavbě domů na „Irsku“ Předsedající
vyzval zastupitele ke zváţení moţnosti upravit víkendový, případně „nedělní klid“ obecně závaznou
vyhláškou, ve které by byly taxativně vymezeny činnosti, narušující nadměrným hlukem občanské
souţití. K. Halla k věci uvedl, ţe by bylo dobré vyjít ze zkušeností jiných obcí. V krátké diskusi
zastupitelé vyslovili všeobecný souhlas s přípravou obecně závazné vyhlášky. Předsedající dal hlasovat o
zmíněném záměru.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr zpracovat obecně závaznou vyhlášku o dodržování nedělního klidu.
Usnesení č. 120/11/2011 bylo schváleno.
12/ p. Vacek – žádost o pronájem ostatní plochy, p.p. 1101/3 k.ú. Libá - 3444 m²k pastvě dobytka.
Jmenovaný poţádal o pronájem uvedené parcely, která se nachází po levé straně při výjezdu z obce
směrem na Hazlov nad rybníkem p. Zágory, nad místem výstavby nového rybníku obce. Důvodem je
zcelení pronajaté pastviny, jelikoţ dosud přechází dobytek přes obecní pozemek. K věci proběhla krátká
diskuse, ve které zastupitelé vyjádřili souhlas se záměrem pronájmu s tím, ţe starosta obce se ţadatelem
projedná úpravu ohrazení louky, k volnému průchodu pro pěší, na pronajaté parcele obce v lokalitě za
domy za hřbitovem.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr pronájmu p.p. č. 1101/3 k.ú. Libá s tím, že starosta obce se žadatelem
projedná úpravu volného průchodu pro pěší, v lokalitě za domy za hřbitovem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 121/11/2011 bylo schváleno.
13/ p. Drnek, žádost o prodej zahrady, p.p. č. 337/1 k.ú. Libá – 795 m². Předsedající seznámil
zastupitele se ţádostí jmenovaného o prodej parcely. Jedná se o okolí rozestavěného domu po pravé
straně cesty, vedoucí od parkoviště naproti kostelu k vozovce, vedoucí podél rybníku Kladivo. Ţadatel
stavbu zakoupil a chystá její dokončení. Předsedající dal hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje p.p. č. 337/1 k.ú. Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 122/11/2011 bylo schváleno.
14/ p. Čížek . žádost o prodej ostatní plochy, p.p. 2236 k.ú. Libá – 108 m ² a zahrady p.p. č. 2235/1
k.ú. Libá – 267 m.² Předsedající zastupitelům přednesl ţádost jmenovaného. Jedná se o zcelení zahrady
v okolí Libského potoka, jak bylo projednáváno na 8. zasedání ZO Libá. Ţadatel se chtěl připojit k jiţ
projednaným ţádostem, doručil ji ale aţ po předchozím projednání záměru prodeje. Jelikoţ nebylo
dotazů, dal předsedající hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr prodeje p.p. č. 2236 k.ú. Libá a p.p. č. 2235/1 k.ú. Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 123/11/2011 bylo schváleno
15/ Sdělení k akci „Revitalizace parku Libá“ – prodloužení termínu dokončení atelierem A69,
projednání komplikace s čerpáním dotace. Projektová dokumentace „Revitalizace parku v Libé“ měla
být dokončena na počátku roku 2012, coţ dle sdělení atelieru A69 není moţno realizovat pro náročnost
územních řízení. V současné době byl Atelierem A69 odevzdán čistopis, tedy první fáze projektu
v hodnotě necelých 400 000,-Kč. Obec Libá poţádala poskytovatele dotace o prodlouţení termínu

zhotovení projektové dokumentace do konce roku 2013, s přiloţeným zdůvodněním atelieru A69.
Prodlouţení termínu bylo schváleno, ale došlo k posunutí moţnosti čerpání přidělené dotace, aţ po jejím
ukončení. Příjem prostředků je reálný nejdříve v polovině roku 2013. Jedná se o částku ve výši 1 milion
korun. Vzhledem k tomu, ţe obec Libá musí v roce 2012 předfinancovat výstavbu rybníků v hodnotě 5,3
milionu korun a následně vyčkat na zaslání finančních prostředků z dotace, dále pořádat a proplatit
závěrečný Workshop (spolupráce s A69) a současně průběţně hradit faktury spol. A69 za jednotlivé
etapy díla Revitalizace parku v Libé, se velmi významně zkomplikovalo finanční zajištění obce pro
běţné hospodaření v roce 2012. Uvedenou skutečnost bude nutno řešit a podrobně zpracovat rozpočet a
jeho čerpání v roce 2012. ZO vzalo zprávu na vědomí.
16/ Stanovení cen za reklamu v Libských novinách. Po krátké diskusi byly dohodnuty ceny
zveřejněných reklam ve výši : celá čb strana A4 – 1000,-Kč, ½ čb strany A4 – 500,-Kč, ¼ čb strany A4
– 300,-Kč, 1/8 čb strany A4 – 150,-Kč. Předsedající dal hlasovat o schválení stanovených cen.
Návrh usnesení:
ZO Libá stanovuje cenu za reklamu v Libských novinách ve výši celá čb strana A4 – 1000,-Kč, ½
čb strany A4 – 500,-Kč, ¼ čb strany A4 – 300,-Kč, 1/8 čb strany A4 – 150,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 124/11/2011 bylo schváleno
17/ Schválení zemních prací u čerpací stanice č. 1 v areálu bývalého parku. Jak jiţ bylo v minulosti
spol. Chevak a.s. sděleno a na ZO projednáváno, neustále dochází k ucpávání čerpací stanice č. 1
materiály, které do odpadu nepatří. Technici Chevaku pravidelně vyjíţdí na uvedené místo odstraňovat
závady. Občané byli veřejně osloveni v prvním vydáním Libských novin, ale bohuţel stav nadále
pokračuje. Dle sdělení Chevaku je moţno věc vyřešit technickým zařízením, které bude materiál,
nepatřící do odpadu rozřezávat. Spol. Chevak finančně zajistí technické zařízení a jeho montáţ a obec
Libá přípravné práce. Další variantou je zdraţení stočného, coţ by postihlo i občany obce, v jejichţ
spádových kanalizačních větvích k problémům nedochází. Na obec Libou připadá investice ve výši
27.904,-Kč s DPH. Po krátké diskuzi ZO odsouhlasilo uvedenou investici, k udrţení stávající ceny
stočného. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje investici ve výši 27904,-Kč s DPH, na vybudování přípravy pro technické
zařízení spol. Chevak, k zabránění ucpávání čerpací stanice č. 1, v lokalitě bývalého parku v Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 125/11/2011 bylo schváleno
18/ Sdělení k žádosti o dotaci z nadace Via. Pracovní tým ZO Libá ve sloţení Vondrášek, Halla,
Najmanová ve vlastní reţii zpracoval ţádost o příspěvek nadace VIA, k úpravě části náměstí v Libé.
Posuzováno bylo 57 projektů z ČR, schváleno bylo pouze 5 projektů, bohuţel náš projekt se prosadit
nepodařilo. Obec Libá v rámci této akce nebyla nijak finančně zatíţena, projekt byl zpracován v době
osobního volna, ve vlastní reţii jmenovaných ZO Libá. ZO vzalo zprávu na vědomí.
19/ Projednání grantového systému. Vzhledem k tomu, ţe obec Libá finančně podporuje zájmové
činnosti na svém území, byl zpracován a navrţen jednotný grantový systém příspěvků na celoroční
činnost a na podporu jednotlivých akcí. Grantový systém byl zpracován, aby bylo transparentní, na jaké
výdaje jsou finanční prostředky obce uţívány. Zastupitelům, kteří se na zpracování grantového systému
nepodíleli, byl zaslán k připomínkám. Veřejná podpora by měla fungovat tak, ţe ţadatelé vyplní
formulář, ve kterém uvedou své poţadavky a rovněţ na konci roku doloţí vyúčtováním, jak bylo

s obecními prostředky nakládáno. Rovněţ jednotlivá akce bude po svém ukončení vyúčtována. Podmínky
přidělování veřejné podpory a formuláře bude moţno vyzvednout na OÚ Libá. Vzhledem k tomu, ţe ke
grantovému systému neměl nikdo z přítomných zastupitelů ţádné připomínky, dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje grantový systém obce Libá tak, jak byl předložen ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 126/11/2011 bylo schváleno
20/ Sdělení k vodovodu Hůrka, Sorkov. Předsedající uvedl, ţe společností Chevak a.s. byly
zpracovány nové smlouvy k odběru pitné vody pro Hůrku, které byly občanům doručeny zastupitelkou p.
Semotánovou. Po jejich podpisu bude udělán poslední odpočet obcí a poté budou spol. Chevak osazeny
nové vodoměry. Část Sorkov nebude fakturován spol. Chevak, ale nadále obcí, jelikoţ nový vodovod
byl ukončeno před domy, kde se napojuje na původní vedení. Jelikoţ nejde uzavřít jednotlivá odměrná
místa, Chevak celou přípojku nepřevezme. Dále je nutno na novém vodovodu udělat kontrolní šachtu
s hlavním vodoměrem, na kterém bude odečítán celkový stav vodného pro Sorkov a nadále bude vodné
účtováno dle jednotlivých vodoměrů občanům Sorkova. Situace lze vyřešit prodlouţením nového řádu a
výstavbou jednotlivých přípojek k domům tak, jak je tomu na Hůrce. ZO vzalo zprávu na vědomí.
21/ Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci dobrovolných hasičů obce Libá, města Schinding,
města Hohenberg a.d. Eger a požární ochraně obce Pomezí nad Ohří. Na základě jednání starostů
Schirndingu a Pomezí nad Ohří byla obci Libá a Hohenbergu a.s.Eger nabídnutá spolupráce v rámci
poţární ochrany, tedy ţe by se stávající spolupráce mezi obcí Libou a Hohenbergem rozšířila na další
uvedené účastníky. V rámci této spolupráce by bylo moţno efektivněji vyuţívat čerpání prostředků
Evropské unie např. na výbavu sborů. Vzhledem k tomu, ţe nebylo vzneseno námitek k rozšíření
spolupráce, dal předsedající hlasovat o schválení uvedeného záměru.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr rozšíření hasičské spolupráce mezi obcemi Libá, Pomezí nad Ohří,
Schirnding a Hohenber a.d. Eger a pověřuje starsu obce jednáním, přípravou nové smlouvy a
jejím podpisem.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 127/11/2011 bylo schváleno
22/ Rozšíření činnosti JSDH Libá o výjezdy k dopravním nehodám. Předsedající k věci sdělil, ţe
HZS Cheb pro příští rok obci Libé bezúplatně nabízí technické zařízení k vyprošťování z vozidel při
dopravních nehodách a bezúplatné školení členů výjezdu JSDH Libá. Členové JSDH Libá mají o tuto
činnost zájem. Platby za revize, či případné opravy vyprošťovacího zařízení, se ročně pohybují ve výši
od 10 do 20 tisíc korun. Po krátké diskusi se ZO Libá dohodlo, ţe souhlasí s rozšířením činnosti JSDH
Libá o uvedenou činnost, ale s tím, ţe revize či případné opravy technického zařízení budou hrazeny
z běţného příspěvku obce SDH Libá. Rozpočet obce je natolik zatíţen předfinancováním předchozími
závazky obce, (viz bod č. z a č. 15 zápisu) ţe jej nelze neustále navyšovat o další pravidelné platby.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje rozšíření činnosti JSDH Libá o výjezdy k dopravním nehodám s tím, že náklady
na opravy a revizi technického zařízení k vyprošťování budou hrazeny z běžného rozpočtu SDH
Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek

proti : 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 128/11/2011 bylo schváleno
23/ Pozemková úprava Dubina. K uskutečněným jednání předsedající sdělil, ţe v rámci pozemkové
úpravy zůstaly zachovány obecní pozemky na Dubině v majetku obce a bylo navrţeno vlastnictví částí
cest, které dosud nebyly, do vlastnictví obce. Dále byla asfaltová silnice vedoucí od Libé, směrem
k Dubině, navrţena jako hlavní polní cesta. Záměrem je ţádost Pozemkového úřadu na opravu cesty od
Libé aţ po hranici s německem, kterou lze realizovat jedině jako opravy hlavních polních cest. V dopravě
se touto formální změnou nic nemění. Předsedající předloţil mapu k nahlédnutí. Vzhledem k tomu ţe
nebylo dotazů, dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje pozemkovou úpravu katastru Dubina tak, jak byla zpracována firmou Georeal
s.r.o.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 129/11/2011 bylo schváleno
24. Pozemková úprava Rybáře. K pozemkové úpravě katastru Rybáře předsedající sdělil, ţe celá cesta
z Dubiny aţ za Rybáře, kde se napojuje na bývalou hraniční „signálku“, je navrţena do vlastnictví obce.
Libá část cesty získala posunutím chebského katastru. Dále obec vlastní úzký pruh pozemku o déle cca
150 m po pravé straně cesty při příjezdu do Rybářů. Starosta navrhl zkrácení tohoto úzkého pruhu
z důvodu jeho nevyuţití a jeho rozšíření směrem k jezírku vpravo před Rybářemi. Důvodem je lepší
vyuţití pozemku k podpoře turistického ruchu, např. vybudování dřevené lávky směrem k jezírku,
k pozorování ptactva. Výměra pozemku by zůstala zachována. Cesta na Hammermühle ke schodům a
okruţní cesta zdola, podél Ohře, zůstává nadále v majetku obce. Dále je ke zcelistvení pozemků
navrţeno spojení stráně od Hammermühle aţ na počátek louky směrem na Rybáře a o stejné metry
zúţení horní části louky. Prostor minerálního pramenu je navrţen do vlastnictví obce Libá. Celková
situace byla zastupitelům předloţena na mapě k nahlédnutí. Vzhledem k tomu, ţe pozemkovým úpravám
nebyly připomínky, dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje pozemkovou úpravu katastru Rybáře tak, jak byla zpracována firmou Georeal
s.r.o.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : Halla, Kühn, Mádle, Najmanová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 130/11/2011 bylo schváleno
25/ Různé. 27.11. 2011 od 17.00 hodin proběhne slavnostní rozsvícení rozsvěcení stromu na náměstí,
plakáty budou vyvěšeny. Dne 9.12. 2011 od 14.30 hod. se na náměstí v Libé bude pro děti konat
vypouštění balónků, o akci se postará Svaz ţen. Dne 10.12 2011 se od 17.00 hod. koná tradiční setkání
na hranicích, kyvadlová doprava bude fungovat od 16.00 hod. z náměstí v Libé, pro děti budou
připraveny balíčky. Nejméně týden před akcí je potřeba zajistit vyvěšení plakátů. Dne 17.12. 2011 se od
10.00 hodin bude konat vítání nových občánků. Téhoţ dne od 14.00 hodin se v kavárně u Bohouše koná
setkání seniorů. Vzhledem k tomu, ţe nebylo dalších dotazů, ukončil předsedající rozpravu.
26/ Závěr. V 19.30 hod. ukončil starosta 11. zasedání ZO Libá s tím, ţe veškeré projednávané
záleţitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu :
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starosta obce

