Zápis 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
28. 2. 2012 od 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, R. Magerstein, J. Najmanová O.
Semotánová, M. Sirakova, M. Vondrášek,
Nepřítomní zastupitelé : L. Švec
Hosté: p. Mandrysz, p. Voráč, p. Kulhavý, p. Kulhavá, p. Holoubek, p. Bečková, p.
Cigáňová, p. Petrášová
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program: 1) Zahájení, ověření zápisu 12.zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočet obce Libá na rok 2012
6) Výsledek přezkumu hospodaření obce Libá za rok 2011
7) Sdělení k výsledku inventarizace majetku obce Libá
8) Projednání výsledku hospodaření ZaMŠ Libá za rok 2011
9) Sdělení k žádosti o dotaci – obnova sport. areálu u školy
10) Komplexní pozemková úprava Dobrošov
11) Pozemkový fond ČR - sdělení k porušení podmínek
bezúplatných převodů pozemkových parcel
12) Sdělení k výši nájmů pozemků, pronajímaných obcí Libá
13) Renovum s.r.o. – dodatek smlouvy o spolupráci
14) Odtok vody z lomu – řešení problematiky odtoku povrchové vody
15) Sdělení k číslům popisným a evidenčním v obci Libá, Hůrka, Sorkov
16) Sdělení k termínu prodloužení užívání rybníka Kladivo
17) Komplexní pozemk. úprava Dubina, Rybáře – sdělení Pozemkového
úřadu o zařazení do I. priority realizace obnovy obecní cesty
18) Žádosti spolků a organizací o finanční podporu
19) Různé
20) Diskuse
21) Závěr

1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost osmi zastupitelů obce
a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 12. zasedání ZO Libá ověřili K. Halla a R. Magerstein.
Předsedající požádal J. Kühna o provedení zápisu 13. zasedání ZO Libá, jmenovaný souhlasil.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZO Libá. Starosta obce navrhl jako ověřovatele
zápisu 12. zasedání ZO Libá místostarostu K. Hallu a R. Magersteina.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 13. zasedání ZO Libá byla K. Halla a R.
Magerstein.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 146/2/2012 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající se dotázal, zda někdo z přítomných
zastupitelů navrhuje změnu či doplnění programu jednání. Bez návrhů, předsedající dal
hlasovat o schválení programu zasedání.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje navržený program 13. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 147/2/2012 bylo schváleno.
4/ Zpráva starosty. Předsedající zastupitele a přítomné hosty seznámil s událostmi od
předchozího zasedání ZO Libá. ZO Libá bere zprávu na vědomí. Zpráva starosty k nahlédnutí
na OÚ Libá jako příloha zápisu 13. zasedání ZO Libá.
5/ Rozpočet obce Libá na rok 2012. Návrh rozpočtu obce Libá byl vyvěšen na úřední desce
obce Libá a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup v termínu od 1.2. 2012
do 17.2. 2012. Předsedající se zastupitelů dotázal na připomínky či podněty k návrhu
rozpočtu obce Libá na rok 2012. Bez připomínek. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje návrh rozpočet obce Libá na rok 2012.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 148/2/2012 bylo schváleno.
6/ Výsledek přezkumu hospodaření obce Libá za rok 2012. Předsedající seznámil
zastupitele s výsledkem auditu hospodaření obce Libá za rok 2012, který proběhl ve dnech 30.
1. – 10. 2. 2012. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při
přezkoumání hospodaření obce Libá byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. V této
věci se jednalo o drobná pochybení v zaúčtování některých položek účetnictví, o nedostatky
v nově prováděných odpisech majetku a porovnání inventarizačních evidencí. Byly učiněny
kroky k nápravě a vyžádáno přezkoumání hospodaření obce Libá za rok 2012. Závěrem
přezkoumání hospodaření obce Libá za rok 2011 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zák. č. 420/2004 Sb. (upozornění na případná rizika, která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti) ZO Libá bere na vědomí výsledek auditu
hospodaření obce Libá.

7/ Sdělení k inventarizaci majetku obce Libá Jak již bylo sděleno na předchozím zasedání
ZO Libá, inventarizace majetku byla zahájena ke 2. 1. 2012. Vzhledem k nově prováděnému
odpisu majetku se nepodařilo inventarizaci zcela dokončit. Hlavní inventarizační komise se
sejde na pracovní schůzce, výsledek bude předložen na následujícím zasedání ZO Libá. ZO
Libá bere sdělení na vědomí.
8/ Projednání výsledku hospodaření ZaMŠ Libá za rok 2011. Předsedající ZO předložil
výkaz zisku Základní školy Libá za rok 2011 ve výši 53.594,-Kč, s návrhem o přidělení této
částky do rezervního fondu ZŠ pro rok 2012. Dále předložil zprávu Krajské hygienické
stanice Karlovy Vary, o provedené kontrole v ZaMŠ Libé s požadavkem o odstranění
zjištěných závad. Jedná se zejména o rekonstrukci dívčích toalet, zajištění topných těles a
oken v tělocvičně, olištování linolea, výměna pantů v kuchyni, zapojení konvektomatu,
výměna písku v pískovišti. Z uvedených důvodů předsedají, navrhl částku ve výši 53.594,-Kč
přesunout do rezervního fondu školy na rok 2012 a cíleně využít zejména na odstranění
uvedených závad. Bez dalších návrhů. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o přidělení zisku ZaMŠ Libá ve výši 53.594,-Kč do fondu rezerv na rok
2012 a jejich použití k odstraňování závad, dle zprávy Krajské hygienické stanice.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 149/2/2012 bylo schváleno.
9/ Sdělení k žádosti o dotaci – obnova sportovního areálu u ZaMŠ Libá. Dne 15.2. 2012
byla Ministerstvu pro místní rozvoj podána žádost o dotaci k obnově sportovního areálu u
Základní školy v Libé. Jedná se o obnovu stávajících sportovišť, umístění nových prvků,
mobiliáře a úpravy zeleně. Žádost byla zpracována v součinnosti s Dobrovolným svazkem
obcí Mariánskolázeňsko, přiloženy fotografie dětí v současném sportovním areálu a dále
výkresy dětí, s návrhy nových herních prvků. Výsledek žádosti bude znám na konci května
letošního roku. V případě úspěšné žádosti je termín realizace od června do listopadu letošního
roku. Akci není nutno předfinancovat, je hrazena přímo. Podíl obce na dotaci činí 30 %,
maximální částka, kterou je možno získat, je 400 000,-Kč. Zastupitelstvo obce bere sdělení na
vědomí.
10/ Komplexní pozemková úprava Dobrošov. Předsedající seznámil ZO se zahájenou
komplexní pozemkovou úpravou katastrálního území Dobrošov a předložil plán s vyznačením
obecních cest. Pozemkovou úpravu v součinnosti s Pozemkovým úřadem zpracovává firma
Ge-Fos Cheb. V rámci jednání Pozemkový fond vyslovil souhlas s ucelením parcel
Pozemkového fondu a jejich umístěním podél obecní cesty, aby obec mohla požádat o
bezúplatný převod pozemků do svého vlastnictví. Jednání a směny s ostatními vlastníky
pozemků dle uvedeného bude realizovat firmy Ge-Fos, zpracovávající pozemkovou úpravu.
Firma Ge-Fos dále požádala ZO Libá, o nové stanovisko ve věci původního požadavku obce
Libá z 3. 6. 2010, ve věci rozšíření obecní cesty na nejnižší kategorii dvouproudové silnice.
Původní písemná žádost byla iniciována záměrem sportovního využití pískovny v Pomezné,
který byl ze strany životního prostřední zamítnut. Rozšíření je problematické zejména proto,
že obec Libá nemá v dané lokalitě pozemky k možné směně, okolní parcely podél cesty jsou
v soukromém vlastnictví a stávající provoz v tomto katastrálním operátu je minimální. Pro
možnost realizace komplexní pozemkové úpravy v Dobrošově, firma Ge-Fos žádá o

zachování dosavadních parametrů obecních cest. Na původním záměru se ZO Libá
neusnášelo, není tedy nutno revokovat žádné usnesení.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby byl v k.ú. Dobrošov byly zachovány obecní cesty stejného typu
jako doposud.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 150/2/2012 bylo schváleno.
11/ Pozemkový fond ČR – sdělení k porušení podmínek bezúplatných převodů
pozemkových parcel. Předsedající seznámil ZO s požadavkem PF ČR o provedení kontroly
pozemkových parcel, bezúplatně převedených na obec. Bezúplatný převod pozemku je
podmíněn využitím pro obecně prospěšné stavby, výsadbu obecní zeleně a při převodu na třetí
osobu, pouze pro výstavbou bydlení. V této souvislosti neodpovídá využití p.p. 1343/2 k.ú.
Libá o výměře 26 956 m², směna (r. 2010) s p.Vackem za účelem vytvoření průmyslové zóny
naproti fotbalovému hřišti, nyní v majetku p. Vacka a dále prodej (r. 2004) větší části p.p.
1908/1 o výměře 27 536 m², firmám Granit Natura s.r.o. a Lippert Agro s.r.o. V případě
porušení podmínek bezúplatného převodu je obec povinná, Pozemkovému fondu hodnotu
parcel uhradit. Celkově se jedná o částku kolem 250 000,-Kč. Ve věci bylo jednáno na
Pozemkovém fondu v Karlových Varech. Možností, jak se vyhnout sankcím, je v územním
plánu převést parcely na typ čistého bydlení, či bydlení venkovského typu. ZO Libá bere
sdělení k uvedeným skutečnostem na vědomí a věc bude řešena úpravou územního plánu.
12/ Sdělení k výši nájmů pozemků, pronajímaných obcí Libá. Na základě předchozího
pověření ZO Libá starosta předložil zastupitelům soupis pronajímatelů obecních pozemků a
roční výši jednotlivých nájmů:
p. Vacek – 431 041m² á 0,1,-Kč/1m² za 43 104,-Kč.
Česká pošta – 20.988,-Kč
ordinace lékař – 6000,-Kč
Rybářský spolek – 47 000,-Kč
T –mobile vysílač – 80 000,-Kč ročně.
Lesy ČR – 11 235,-Kč
Lesoškolky – 9 525,-Kč
spol. O2 – 26 510,-Kč
spol. Sauron – 1 344,-Kč
Pozemkový fond – 1 053,-Kč
ZO Libá bere na vědomí splnění usnesení č. 139/1/2012.
13/ Renovum s.r.o. – dodatek smlouvy o spolupráci. Předsedající předložil ZO Libá
návrh dodatku č. 1, Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá.
Nositel projektu, firma Renovum s.r.o., navrhuje dodatek z důvodu realizace dotačního
projektu „Obnova hradu Libá – Expozice Běh času“. Zastupitelstvo se shodlo, že obnova a
vzhled zámku Libá je v zájmu rozvoje obce a podpoří investora v jeho dotačním záměru.

Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje dodatek smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu obnova
hradu Libá, jejímž předmětem je spolupráce na projektu Obnova hradu Libá –
Expozice Běh času.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 151/2/2012 bylo schváleno.
14/ Odtok vody z lomu – řešení problematiky odtoku povrchové vody. Předsedající
zastupitelstvu nabídl předložení situačních fotografií stavu komunikace Kamenné ulice (silná
vrstva ledu) a dále fotografie výkopu přes lesní pozemky směrem k ulici Kamenná. Ve věci
byli kontaktováni zástupci vedení firmy Bazalt, bude stanoven termín schůzky s vedením
lomu a věc bude řešena. Zastupitelstvo obce bere sdělení na vědomí.
15/ Na základě pověření starosty z předchozího zasedání ZO Libá byl prověřen stav
čísel popisných a evidenčních v obci Libá a přilehlých částech obce. Po prověření stavu
číslování domů je stav následující. Řádově 60 % domů katastrálního operátu obce Libá je
označeno původními, modrými čísly popisnými, na typizované plechové tabulce. 35 % domů
má číselné označení číslicemi bez tabulky, např. dřevěnými nebo kovovými a 5 % domů má
č.p. označená červenými plechovými tabulkami. Počet červených, tzv. chalupářských čísel je
dle oficiální evidence 7, toho jsou obyvatelé 2 objektů již hlášeni k trvalému pobytu. K věci
proběhla krátká diskuse, ze které vyplynulo, že vzhledem k převažujícímu původnímu
modrému označení, nebude Obec Libá vyžadovat označení čísel popisných červenými
tabulkami, jak bylo v minulosti prezentováno v 8. vydání Libského kurýra, z dubna roku
2010. Občané budou v jarním vydání Libských novin upozorněni na zákonnou povinnost,
označit své nemovitosti, řádně a viditelně číslem popisným. Dle dikce zákona obec stanovuje,
jakým označením a barvou jsou nemovitosti v obci označeny. Budou respektovány původní
modrá čísla popisná, i kovová či dřevěná číselná označení. Červená budou k odlišení
ponechána rekreačním objektům a tyto budou odstraněna, pokud se majitel nemovitosti
přihlásil k trvalému pobytu.
ZO Libá bere na vědomí splnění úkolu usnesení č. 143/1/2012 ZO Libá.
16/ Sdělení k termínu prodloužení užívání rybníka Kladivo. K 31. 12. 2011 skončil
termín dočasného povolení užívání rybníku Kladivo. Dočasné užívání bylo v roce 2006
povoleno příslušnými orgány a podmíněno opravou dle projektové dokumentace. V roce 2011
byl betonem a lomovým kamenem opraven odtok z rybníka a před uplynutím lhůty byla
vyžádána od MÚ Cheb a Povodí Ohře, kontrola stávajícího stavu. Výsledkem kontroly bylo
konstatování opravy odtoku, /přepadu/ a nesplnění kompletní rekonstrukce hráze dle projektu,
jak bylo stanoveno v roce 2006. K tomuto bylo za obec argumentováno nedostatkem
finančních prostředků a nemožností tuto akci výhledově realizovat. Výsledkem jednání bylo
prodloužení užívání rybníka Kladivo o jeden rok a doporučením, řešit věc s Povodím Ohře,
žádostí o legalizaci současného stavu. ZO bere zprávu na vědomí.
17/ Komplexní pozemková úprava Dubina, Rybáře – sdělení Pozemkového úřadu o
zařazení do I. priority realizace obnovy obecní cesty. V rámci uvedené pozemkové úpravy

byly zcelistveny cesty od Libé po hranice se SRN a dále přes Rybáře, k tzv. bývalé hraniční
signálce. Všechny cesty byly převedeny na typ hlavní polní cesta a to z důvodu, aby
Pozemkový úřad mohl žádat o poskytnutí příspěvku z evropských peněz na její rekonstrukce.
Změněním typu cesty se její užívání nemění. Na základě uvedeného starosta obce požádal PÚ
Cheb, aby tato akce byla vedena jako prioritní. PÚ Cheb sdělil, že akceptuje žádost jako
oprávněnou a zařazuje ji do své I. priority pro obnovy cest v krajině. ZO bere na vědomí.
18/ Žádosti spolků a organizací o finanční podporu. Předsedající ZO Libá předložil
žádosti spolků a organizací o finanční podporu:
ČSŽ OS Libá..30 000,- Kč - předloženo vyúčtování a plán akcí na rok 2012
Dámský klub... 8 000,- Kč - předložen soupis konaných akcí a plán na rok 2012
Start Libá .......40 000,- Kč – předloženo vyúčtování
SDH ............150 000,-Kč - na provoz a 100 000,-Kč na dostavbu přístavby hasičské zbrojnice
Mladí hasiči … 10 000,-Kč - předloženo vyúčtování
Škola Libá…… 439 000,-Kč - návrh rozpočtu s podílem zřizovatele
ZO se po dílčím hlasování /mimo řádné usnesení/ svou většinou shodlo na níže uvedených
částkách. Tyto budou z rozpočtu obce uvolněny jako příspěvek obce místním spolkům,
sdružením a organizacím, zřízených obcí Libá.
Návrh usnesení :
ZO hlasovalo o schválení finančních příspěvků místním sdružením, spolkům a organizacím
zřízených obcí Libá na rok 2012 :
ČSŽ OS Libá 27 000,-Kč
Dámský klub
8 000,-Kč
Start Libá ......... 40 000,-Kč
SDH ................124 000,-Kč + 50 000,- Kč na dostavbu hasičské zbrojnice
Mladí hasiči
6 500,-Kč
Škola Libá
439 000,-Kč
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 152/2/2012 bylo schváleno.
19/1 Různé. Předsedající navrhl revokaci usnesení č. 135/1/2012, z předchozího zasedání
ZO Libá a nově schválit záměr vyhlášení výběrového řízení, k realizaci označení plánovaných
cyklostezek, úpravy hráze Továrního rybníka a doplnění zeleně. Vše z finančních prostředků
v rámci akce Zurčící Chebsko – řeka bez hranic. Jelikož se obec nedohodla s majiteli bývalé
Tosty Libá, (na odkoupení úzkého pruhu parcel podél toku Vlastislavského potoka) bez
přístupu nelze jeho tok rekultivovat. Dále je nutno přebudovat hráz Továrního rybníka. Při
předchozím výběrovém řízení nebyly k dispozici veškeré podklady, zejména výkazy výměr a
stanovení ceny.
Návrh usnesení :
ZO Libá revokuje usnesení ZO Libá 135/1/2012 a schvaluje záměr vyhlášení výběrového
řízení k realizaci značení plánovaných cyklostezek, úpravy hráze Továrního rybníka,
doplnění a údržby zeleně z finančních prostředků v rámci akce Zurčící Chebsko – řeka

bez hranic a pověřuje starostu obce Libá podpisem smlouvy s vítězem výběrového
řízení.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 153/2/2012 bylo schváleno.
19/2 Předsedající seznámil zastupitele obce Libá, kteří se nezúčastnili předchozího
pracovního setkání, se žádostí majitelů zámku v Libé, manželů Griněvových a zastupující
firmy RENOVUM s.r.o.. Jedná se o schválení záměru vybudování okrasné vodní nádrže pod
hradem a spolupráci při zpracování projektové dokumentace a podkladů nutných pro získání
dotace včetně stavebního povolení. Investor nabízí za obec uhradit investici na podílu dotace,
akci předfinancovat a požaduje smluvní záruku dlouhodobého umístění tepelných kolektorů
do dna okrasné nádrže, pro vytápění zámku v Libé. Po diskusi ZO Libá souhlasí se záměrem
dle uvedených podmínek, ale s tím, že podmínky smlouvy bude specifikovat obec Libá, obec
nebude smluvně zastavovat obecní majetky, vyjma věcného břemene k dlouholetému uložení
kolektorů do dna nádrže. Investor se bude, po vzájemné dohodě, v rámci zkvalitnění okolí
nádrže, podílet na parkových a zemních úpravách. Dotační žádost bude administrovat investor
ve spolupráci s obcí Libá.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr vybudování okrasné vodní nádrže pod hradem v Libé,
spolupráci při zpracování projektové dokumentace a podkladů nutných pro získání
dotace včetně stavebního povolení, přičemž podmínky smlouvy vztahující se k výše
uvedenému projektu budou specifikovány až po vzájemném jednání obou smluvních
stran.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Halla, Kühn, Mádle, Magerstein, Najmanová,
Semotánová, Sirakova, Vondrášek
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 154/2/2012 bylo schváleno.
19/3 p. P. Vimmer – žádost o pronájem lesa. Jmenovaný požádal obec o pronájem 6 ha
lesa v k.ú. Pomezná, k rozšíření lesní obory, provozované v sousedství obecních parcel.
Vzhledem k tomu, že žádost byla podána poté, co byl program zasedání úředně vyvěšen,
budou zjištěny podklady k žádosti a o věci bude jednáno při následujícím zasedání obce Libá.
Nabídka Maďarsko - Balaton červen 2012. Vedení města Hohenberg a.d. Eger, nabídlo
obci Libá účast na třídenním zájezdu k Balatonu, v první polovině června roku 2012. Pobyt
účastníků je hrazen z dotačního titulu SRN. Zájemci z Libé by hradili pouze cestovné a to ve
výši kolem 1200,-Kč. Z německé strany byly vyžádány fotografie místa, ubytování a
program, které budou následně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce
Libá. V případě naplnění autobusu o kapacitě cca 46 osob, cestovné uhradí cenu autobusu.
V případě nízkého zájmu nebude zájezd realizován.
Daně z nemovitostí soukromě obhospodařovaných parcel v katastru obce Libá. Na
základě dotazu p. Voráče z předchozího zasedání ZO Libá, vznesl starosta dotaz k
Finančnímu úřadu. Soukromí zemědělci, hospodařící na parcelách všech katastrálních území

náležících k obci Libá, odvádí daně z nemovitostí Finančnímu úřadu a tyto zpětně obdrží do
pokladny obec Libá. Nejsou známy skutečnosti o neplacení daní.
Kontejner elektro – nebezpečný odpad. Při vývozu kontejneru bylo opětovně zjištěno, že se
v něm nachází předměty, které do kontejneru nepatří. Rovněž v okolí kontejneru někteří
občané neustále ponechávají položené televizory, matrace apod. Z krátké diskuse vyplynulo,
že na dveřích kontejneru bude vylepeno, jaké věci je možno uložit a ukládání bude striktně
prováděno za přítomnosti starosty nebo jím pověřené osoby. Proti zjištěným osobám, které
různý odpad ukládají v okolí kontejneru a znečišťují životní prostředí, budou uplatněny
náležité sankce.
Společné zasedání zastupitelů Libá – Hohenberg a.g. Eger. Místostarosta K. Halla
seznámil zastupitele s návrhem vedení města Hohenberg a.d. Eger, uspořádat v letošním roce
společné zasedání zastupitelstev obou obcí. ZO Libá by se zúčastnilo zasedání na německé
straně a naopak. Na české straně by se pravděpodobně, z kapacitních důvodů, konalo zasedání
mimo Obecní úřad. Po dohodě bude vybráno vhodné místo. Tato akce by napomohla bližšímu
seznámení vedení obou obcí a dalšímu rozvoji partnerských vztahů.
20/ Diskuse. V rámci diskuse se p. Cigáňová dotázala, zda Start Libá, vyjma reprezentace
obce, vyvíjí za příspěvek od obce i jinou činnost. Předsedajícím bylo sděleno, že Start Libá
vedle reprezentace obce udržuje sport na vesnici a dále se v plném rozsahu stará o obecní
majetek, tedy obecní hřiště a jeho zázemí.
P. Voráč se dotázal, kdo v případě realizace okrasné vodní nádrže, bude jejím majitelem či
uživatelem a vyzval zastupitelstvo k opatrnosti s nakládáním s obecním majetkem.
Předsedajícím bylo sděleno, že případně realizovaná nádrž pod hradem bude jen a pouze
v majetku obce, což je podmínkou dotace. Obec pouze investorovi umožní dlouhodobě uložit
kolektory k vytápění hradu, pod dno nádrže. Přítomný host. p. Holoubek k věci sdělil, že
majitelé hradu vlastní v Libé cca 8 000 m2 a jiní vlastníci, viz majitelé bývalé Tosty Libá a
další, vlastní nepoměrně větší plochy. K tomuto předsedající uvedl, že v minulosti, ať to bylo
z restitučních důvodů či prodejů, přišla obec Libá o velkou část svých parcel. Zejména právě
proto, bude současné zastupitelstvo hájit a snažit se získat nazpět bývalý obecní majetek.
21/ Ve 20.20 hodin ukončil starosta zasedání ZO Libá s tím, že všechny projednávané
náležitosti budou součástí jeho zápisu.
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