Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne
8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová, M. Sirakova, M.
Vondrášek
Nepřítomní zastupitelé : J. Mádle, R. Magerstein, L. Švec
Hosté: p.Hána, p. Mandrysz, p. Petrášová, p. Cigáňová
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:

Navržený program:
1) Zahájení, ověření zápisu 18.zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 19. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Kontrolní výbor
6) Smlouva o spolupráci Griněvovi
7) Zimní údržba
8) Cenová mapa prodeje pozemků
9) Sdělení k historickému majetku
10) Sdělení ke kolaudaci rybníků
11) Kronika obce
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
1/ Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost šesti zastupitelů obce a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 18. zasedání ZO Libá odsouhlasil J. Mádle a M. Sirakova.
Zápis zatím podepsán M. Sirakovou, J. Mádle se omluvil ze zasedání, podepíše dodatečně.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 19. zasedání ZO Libá. Předsedající se dotázal, kdo by chtěl ověřovat
dnešní zápis. Přihlásili se O. Semotánová a M. Sirakova. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby ověřovateli zápisu 18. zasedání ZO Libá byli P. Semotánová a M.
Sirakova.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 191/11/2012 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů
návrh na doplnění programu jednání. Jelikož nebyly žádné návrhy na konkrétní doplnění
programu, dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 192/11/2012 bylo schváleno.
4/ Zpráva starosty. Předsedající přečetl zprávu starosty, události od předchozího zasedání ZO
Libá. ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí.
5/ Kontrolní výbor. Vzhledem k tomu, že p. Mülerová se z důvodu odstěhování z Libé
rezignovala na členství v kontrolním výboru a M. Sirakova z osobních důvodu na předsedkyni
kontrolního výboru, byla konstatována neusnášení schopnost tohoto orgánu a celkové ukončení
jeho činnosti. Jako nové členy kontrolního výboru starosta navrhl p. I. Pecharovou a p. P. Hánu,
kteří již s členstvím vyslovili svůj souhlas. Poté předsedající požádal zastupitele o vedení
kontrolního výboru, k čemuž se přihlásila zastupitelka O. Semotánová. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby předsedkyní kontrolního výboru byla zastupitelka obce O.
Semotánová a členy p. Petr Hána a p. Ilona Pecharová.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 193/11/2012 bylo schváleno.
6/ Smlouva o spolupráci Griněvovi. Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o spolupráci
s majiteli hradu, manželi Griněvovými a společností Renovum, která má nahradit předchozí
smlouvy a jejich dodatky. Smlouva byla pročtena a navrženy drobné úpravy textu. K. Halla a J.
Najmanová dále k věci uvedli, že trvají na tom, aby smlouva byla pouze dvoustranná, mezi obcí a
majiteli hradu, manžely Griněvovými. Zastupování majitelů hradu společností Renovum, je jasně
deklarováno mandátní smlouvou mezi Renovem a manžely Griněvovými, která je nedílnou
přílohou této smlouvy. Každý konkrétní projekt mezi obcí a majiteli hradu v Libé bude ošetřen
samostatnou smlouvou k danému projektu s majiteli hradu, přičemž nic nebrání tomu, aby Obec
Libá se společností Renovum plně spolupracovala na základě jejího pověření manžely
Griněvovými. Zastupitelstvo dále pověřilo starostu smlouvu přepracovat, následně bude mezi
zastupiteli konzultována a poté zaslána k nahlédnutí smluvnímu partnerovi.
7/ Zimní údržba. Předsedající předložil ZO Libá zapečetěnou obálku k poptávce, zakázce
malého rozsahu na zimní údržbu obce Libá. Poptávka byla zveřejněna na úřední desce obce Libá.
Jedinou nabídku doručila firma Elči s.r.o. Obálka byla rozlepena a zkontrolovány náležitosti
nabídky, závady nezjištěny. Výsledná cena nepřesáhla požadovaných max. 120.000,-Kč včetně
DPH. Bylo nabídnuto 119.760,-Kč včetně DPH za zimní údržbu, za celé zimní období 20122013. Vzhledem k tomuto dal předsedající hlasovat o zavření smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO Libá hlasuje, aby zimní údržbu obce Libá, dle předložené nabídky, prováděla firma Elči
za částku 119.760,-Kč včetně DPH za celé zimní období a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s dodavatelem.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 194/11/2012 bylo schváleno.
8/ Cenová mapa pozemků. Po diskusi se ZO Libá shodlo na následujícím:
-

pozemková parcela určená k výstavbě, zasíťovaná - 400,-Kč/1m²
pozemková parcela určená k výstavbě, nezasíťovaná – 250,-Kč/1 m²
zahrada, ostatní plocha s využitím zahrady – 100,-Kč/1m²
ostatní /stráň, podmáčená parcela, pod vedením vysokého napětí apod. – 50,-Kč/1m²
s možnou slevou po přihlédnutí ke stupni znehodnocení parcely.

Předsedající dal hlasovat o schválení cenové mapy pozemků katastrálních území obce Libá.
Návrh usnesení: ZO Libá schvaluje cenovou mapu pozemkových parcel katastrálních území
obce Libá :
-

pozemková parcela určená k výstavbě, zasíťovaná - 400,-Kč/1m²
pozemková parcela určená k výstavbě, nezasíťovaná – 250,-Kč/1 m²
zahrada, ostatní plocha s využitím zahrady – 100,-Kč/1m²
ostatní :stráň, podmáčená parcela, pod vedením vysokého napětí apod./ – 50,-Kč/1m²
s možnou slevou, po přihlédnutí ke stupni znehodnocení parcely.

Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 195/11/2012 bylo schváleno.
9/ Sdělení k historickému majetku. Jelikož zjištění, dohledání a vyžádání historického majetku
zajišťuje místostarostu K. Halla, požádal ho předsedající o sdělení současné situace. Jmenovaný
k věci uvedl, že byl opětovně zkontrolován historický majetek obce Libá a to v Okresním archívu
města Cheb, tak byly zkontrolovány a doplněny přídělové listy a provedeny prověrky přilehlých
částí sousedních katastrálních území. V současné době je zpracováváno, o které pozemky lze
úspěšně požádat, následně bude zajištěno obeslání současných vlastníků a případně podány žaloby
na určení majetku. (zapsáno stručně) ZO Libá bere stav zjišťování historického majetku obce na
vědomí.
10/ Sdělení ke kolaudaci Továrního rybníka a rybníka Na zelené. Předsedající sdělil, že
proběhla závěrečná prohlídka Továrního rybníka, přičemž ke kolaudaci je nutno ještě doložit
provozní a manipulační řád, provádí Ing. Rychlík a dále geometrické zaměření skutečného stavu
stavby, které již bylo podáno na Katastrální úřad. Kolaudace rybníka Na zelené proběhne 16.11.
2012. ZO Libá bere zprávu na vědomí.
11/ Kronika obce. Předsedající předložil ZO Libá návrh zápisu kroniky obce za rok 2010 -2011.
Návrhy zápisu budou e-mailem zaslány zastupitelům k připomínkám. ZO bere na vědomí.

12/ Různé.
-

Předsedající seznámil ZO Libá s žádostí spol. ČEZ a.s., která byla doručena po svolání ZO
Libá, ve které společnost žádá o prodej části p.p. 562/53, pozemek pod transformátorem
vysokého napětí v lokalitě Irsko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr prodeje části p.p. 562/53, pozemek pod transformátorem vysokého
napětí v lokalitě Irsko
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 196/11/2012 bylo schváleno.
-

Směna pozemkové parcely Obce Libá č. 652/22 k.ú. Libá o výměře 684 m², trvalý travní
porost za p.p. č. 643/1 k.ú. Poustka o výměře 1746m², ostatní plocha, v majetku p.
Radovana Carana, byt. Ostroh 53, Poustka, na které se nachází hromadný recipient pro
obyvatele Sorkova. Předsedající k věci uvedl, že v návrhu územního plánu obce Poustka,
byla po dohodě se starostou p. Rybou, parcela p. Carana změněna na parcelu technického
využití, z důvodu pozdějšího využití obcí Libou jako technické zázemí Sorkova. Starosta
dále navrhl směnu provést formou vzájemného prodeje parcel za stejnou částku.
Vzhledem k tomu, že se zastupitelé shodli na potřebě uvedenou parcelu na Sorkově získat,
dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje záměr prodeje p.p. č. 652/22 obce Libá o výměře 684 m², trvalý travní
porost a zakoupení p.p. č. 643/1 k.ú. Poustka o výměře 1746m², ostatní plocha, v majetku p.
Radovana Carana, byt. Ostroh 53, za stejnou cenu 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 197/11/2012 bylo schváleno.
-

Rozpočtová změna 2/2012. Předsedající předložil ZO Libá rozpočtovou změnu 2/2012,
která byla zpracována až po svolání zasedání ZO Libá. Změna se týká příjmu peněz od
Úřadu práce na mzdu p. L. Vokurky a dále příjmu 22.000,-Kč na Krajské volby od
Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že k rozpočtové změně nebyly žádné dotazy či
připomínky, dal předsedající hlasovat.

Návrh usnesení:
ZO Libá schvaluje rozpočtovou změnu 2/2012.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6 : K. Halla, J. Kühn, J. Mádle, J. Najmanová, M. Sirakova,
M. Vondrášek
proti : 0
zdrželi se 0 :
Usnesení č. 198/11/2012 bylo schváleno.
13/ Diskuse. V rámci diskuse se host. P. Mandrysz dotázal, zda i jemu bylo ukončeno členství
v kontrolním výboru. Předsedající k věci sdělil, že byla veřejně ukončena činnost kontrolního
výboru, jelikož dva jeho členové podali rezignaci a naposledy se výbor sešel v roce 2011.

Předsedající se dále dotázal p. Mandrysze, zda má nadále zájem být členem kontrolního výboru
k čemuž tento sdělil, že ne, ale že se v minulosti snažil iniciovat setkání kontrolního výboru.
14/ Závěr. Starosta obce ve 20.16 hodin ukončil 19. zasedání ZO Libá s tím, že všechny
projednávané náležitosti budou uvedeny v zápisu zasedání.
Ověřovatelé zápisu:
Olga Semotánová
Mgr. Marie Sirakova

Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

