Zápis 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
27. 3. 2012 od 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Najmanová O. Semotánová, M. Sirakova, M. Vondrášek
Nepřítomní zastupitelé : R. Magerstein, (předem omluven), J. Kühn, (předem omluven) J.
Mádle, L. Švec
Hosté: p. Mandrysz, p. Kulhavý, p. Kulhavá, p. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Navržený program: 1) Zahájení, ověření zápisu 13.zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Projednání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku – nedělní
klid
6) Projednání nabídky spol. Chetes – žulové obrubníky
7) Žádost o pronájem p.p. č. 1343/3 a 1343/4 k.ú. Libá
8) Žádost o pronájem lesa p.p. 731, 733, 736/1, 736/2, 746/1, 746/2 vše
k.ú. Pomezná
9) Projednání letních slavností
10) Projednání založení kulturního výboru
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr

1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost pěti zastupitelů obce
a usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 13. zasedání ZO Libá ověřili K. Halla a R. Magerstein.
Předsedající požádal o provedení zápisu 1. zasedání ZO Libá, zasedání provede M. Sirakova.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZO Libá.
zasedání ZO Libá byli navrženi K. Halla a M. Sirakova.

Jako ověřovatelé zápisu 14.

Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 13. zasedání ZO Libá byla K. Halla a M.
Sirakova.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : K. Halla, J. Najmanová O. Semotánová, M.
Sirakova, M. Vondrášek proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 155/3/2012 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 14. zasedání ZO Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 156/3/2012 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 14. zasedání ZO Libá.
5/ Projednání obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku – nedělní klid. Předsedající
zastupitelům obce předložil navrženou vyhlášku č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a
hlučných činností. V krátké diskusi J. Najmanová uvedla, že nesouhlasí s bodem č. 1 ve
kterém je uvedeno, že noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hod., a v této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Předsedající k tomuto uvedl, že se jedná o
vymezení dle platného zákona o ochraně zdraví, v souvislosti s ukončením nočního klidu a
návaznosti nedělního klidu od 06.00 hodin. K. Halla uvedl, že se jedná o standardní vymezení
vyhlášky tak, jak ji mají zpracovanou i jiné obce. J. Najmanová uvedla, že s bodem č. 1 přesto
nesouhlasí, jelikož má obavy, aby sousedé na sebe neoznamovali banalitní věci v souvislosti
s nočním klidem. K. Halla k věci uvedl, že noční klid je stanoven zákonem a pokud ho někdo
narušuje, věc řeší Policie ČR a ne Obec, proto nesouhlasí s vyškrtnutím bodu č. 1, z návrhu
vyhlášky. Předsedající dal hlasovat o schválení návrhu obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku – nedělním klidu.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 3 : Halla, Sirakova, Vondrášek
Najmanová, Semotánová zdrželi se: 0

proti : 2

Usnesení č. 157/3/2012 bylo schváleno.
6/ Projednání nabídky spol. Chetes Předsedající seznámil zastupitele s nabídkou spol.
Chetes o prodeji žulových obrubníků. Obrubníky jsou velikosti 100 x 27 x 20 cm. Za tři ks
spol. Chetes požaduje 180,-Kč včetně DPH. Obrubníky jsou hlazené a bylo by možno je
využít při rekonstrukci náměstí v Libé. Zastupitelstvo se po krátké diskusi shodlo na schválení
záměru nákupu s tím, že potřebné množství bude dále stanoveno a rovněž tak okolnosti
případného nákupu.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr nákupu žulových obrubníků od spol. Chetes s.r.o. za cenu
180,-Kč á 3 ks.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 158/3/2012 bylo schváleno.

7/ Žádost o pronájem p.p. č. 1343/3 a 1343/4 k.ú. Libá. Předsedající seznámil ZO
s žádostí p Lipperta, soukromě hospodařícího zemědělce, o pronájem p.p. 1343/3 a 1343/4
k.ú. Libá od počátku roku 2013. Jedná se o prostor navržené průmyslové zóny. Po krátké
diskusi se ZO shodlo, že po dobu, po kterou nebude prostor průmyslové zóny obcí využit, je
možno ho pronajmout. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr pronájmu p.p. č. 1343/3 a 1343/4 k.ú. Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 159/3/2012 bylo schváleno.
8/ Žádost o pronájem lesa p.p. 731, 733, 736/1, 736/2, 746/1 a 746/2 vše k.ú. Pomezná.
Předsedající seznámil ZO s žádostí p. Vimra o pronájem lesa p.p. 731, 733, 736/1, 736/2,
746/1 a 746/2 vše k.ú. Pomezná. Žádosti předcházela ústní žádost k prodeji, k čemuž bylo
žadateli sděleno, že do doby schválení nového územního plánu a stanovení cenové mapy
pozemků byly prodeje pozemků pozastaveny. Orientačně byly zjištěny ceny, které se při
prodeji pohybují do 40,-Kč za m², což by při 6 ha činilo částku přes 2 miliony korun. Lesy
ČR pronajímají pozemky v rozpětí 6 – 10,-Kč/1m². Předsedající dal hlasovat o záměru
pronájmu.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje záměr pronájmu p.p. 731, 733, 736/1, 736/2, 746/1 a 746/2 vše k.ú.
Pomezná.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 5 : Halla, Najmanová, Semotánová, Sirakova,
Vondrášek,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 160/3/2012 bylo schváleno.
9/
Projednání letních slavností 2012. Předsedající ZO seznámil s údaji, uvedenými
v projektu č. 171, Zurčící Chebsko – řeka bez hranic. V dokumentu jsou popsány aktivity
plánované v českém pohraniční, kde je mimo jiné uvedeno, že bude pořádána Evropská
slavnost/Europafest a tři workshopy. Dva workshopy proběhly v minulosti, závěrečný se bude
konat v letošním roce. Z důvodu naplnění cílů projektu musí být tradiční libské slavnosti
vyhrazeny tomuto záměru. Dle sdělení p. L. Mantel, zajišťující monitorovací zprávy projektu,
se taková slavnost již měla konat v Německu. Jelikož je slavnost v podmínkách projektu
zcela jasně uvedena jako aktivita v českém příhraničí, je nutné ji dodržet. Dále bylo
projednáno, že letní slavnosti bude v letošním roce organizovat obec Libá a během měsíce
dubna budou doplněny detaily, ohledně technického zabezpečení akce.
10/ Založení kulturního výboru. Předsedající seznámil ZO se Cheb s návrhem p. R.
Petrovky a p. J. Rossmeisla, kteří by se rádi podíleli na zajišťování kulturních akcí a byli

členy kulturního výboru obce Libá. K tomuto předsedající jmenovaným sdělil, aby se
dostavili za zasedání ZO Libá, kde bude věc projednána. Vzhledem k tomu, že se jmenovaní i
přes svůj zájem o zřízení výše uvedeného výboru na zasedání nedostavili a ani svoji neúčast
předem neomluvili, nebude ve věci prozatím dále jednáno.
11/ Různé. Předsedající seznámil ZO s opětovnou žádostí p. Ing. Filipa o prodej p.p. 2599/4
a části p.p. 652/26 k.ú. Libá. Jedná se o pruh pozemku podél silnice při výjezdu z obce směr
Cheb, přes který p. Filip vjíždí ke svému RD. Nad pozemkem vede vysoké napětí. Dále
předsedající zastupitelstvo seznámil se žádostí p. Zágorové o odprodej části p.p. č. 150 k.ú.
Libá. Jedná se o prostor vedle potoku u domu žadatelky. Zastupitelstvo žádosti o prodej
odkázalo na usnesení ZO č. 141/1/2012 ve kterém je uvedeno, že prodeje budou realizovány
až po stanovení cenové mapy a pověřilo starostu obce v tomto duchu informovat žadatele.
12/ Diskuse. Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala průběžně ke každému bodu programu
zasedání, jako samostatný bod se nekonala.
13/ Ve 19.50 hodin ukončil starosta zasedání ZO Libá s tím, že všechny projednávané
náležitosti budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Karel Halla
místostarosta

Mgr. Marie Sirakova

Bc. Miloš Vondrášek
starosta

