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

Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne
11.11. 2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty, OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M. Vondrášek, L.
Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
Nepřítomní zastupitelé : Z. Hroník,
Hosté: P. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
1) Zahájení, ověření zápisu 14. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva starosty
5) Pozemková úprava Hůrka u Libé – plán společných zařízení
6) Žádost o prodej části p.p. 111/1 k.ú. Libá – stanovení ceny
7) Žádost o prodej části p.p. 562/72 k.ú. Libá – stanovení ceny
8) Žádost o prodej p.p. č. 2185/9 k.ú.Libá – záměr prodeje
9) Informace k rozsvícení Vánočního stromu, setkání na hranicích, auditu obce
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
1/ Zahájení, ověření zápisu 14. zasedání ZO Libá. Starosta přivítal přítomné
zastupitele a hosty, konstatoval přítomnost osmi volených zastupitelů a
usnášeníschopnost ZO Libá. Zápis 14. zasedání ZO Libá ověřili Z. Balvín a P. Zumr.
2/ Volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZO Libá. Jako ověřovatelé zápisu 15.
zasedání ZO Libá byli navrženi K. Halla a V. Votíková. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZO Libá Karlu
Hallovi a Věře Votíkové.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8 : Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0

Usnesení č. 148/11/2016 bylo schváleno.
3/ Schválení programu jednání. Předsedající vyzval ZO k návrhům na doplnění
programu zasedání, bez návrhu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 15. zasedání ZO Libá s tím, že další
případné potřebné náležitosti bude možno projednat v bodu různé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn, M.
Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 149/11/2016 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) Pozemková úprava Hůrka u Libé – plán společných zařízení. Předsedající ZO
Libá seznámil s pokračováním komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Hůrka u Libé a mapovými podklady plánu společných zařízení. Jedná se o řešení
zemědělských pozemků mimo intravilán obce. Cestní síť pro obec Libou zůstane
zachována. Předsedající dal hlasovat o schválení plánu společných zařízení.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení plánu společných zařízení k.ú. Hůrka u Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 150/11/2016 bylo schváleno.
6) Žádost o prodej části p.p. 111/1 k.ú. Libá – stanovení ceny. Na předchozím
zasedání byl schválen a následně vyvěšen záměr prodeje části p.p. 111/1 k.ú. Libá, dle
GP o vel. 189 m². Vzhledem k tomu, že se jedná o dokoupení zahrady, dal předsedající
hlasovat o schválení prodejní ceny dle cenové tabulky obce Libá ve výši 100,-Kč za 1
m². Žadatel p. P. Elizeus.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodejní ceny části p.p. č. 111/1 k.ú. Libá o vel. 189
m² za částku 18900,-Kč.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0
zdrželi se : 0
Usnesení č. 151/11/2016 bylo schváleno.

7) Žádost o prodej části p.p. 562/72 k.ú. Libá – stanovení ceny. Na předchozím
zasedání byl schválen a následně vyvěšen záměr prodeje části p.p. 562/72 k.ú. Libá.
Jedná se o pozemek za probíhající novostavbou RD na Irsku směrem k úvozové cestě
směr křižovatka směr Dubina. Velikost bude upřesněna GP na náklady žadatele p.
Josefa Trubky. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokoupení zahrady, dal předsedající
hlasovat o schválení prodejní ceny dle cenové tabulky obce Libá ve výši 100,-Kč za 1
m²
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení prodejní ceny části p.p. č. 562/72 k.ú. Libá za částku
100,-Kč za 1/m² s tím, že velikost bude zaměřena GP na náklady žadatele.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
L. Vokurka, M. Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr, proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 152/11/2016 bylo schváleno.
8) Žádost o prodej p.p. č. 2185/9 k.ú.Libá – záměr prodeje. Předsedající ZO Libá
seznámil s žádostí p. Petera Pavlendy o prodej p.p. 2185/9 k.ú.Libá o vel. 2345 m²
k výstavbě RD. Jedná se o lokalitu za hřbitovem v Libé. Předsedající dal hlasovat o
schválení záměru prodeje.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje p.p. 2185/9 k.ú.Libá o vel. 2345 m² k
výstavbě RD.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
L. Vokurka, M. Vondrášek, V. Votíková, P. Zumr proti : 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 153/11/2016 bylo schváleno.
9) Informace k rozsvícení Vánočního stromu, setkání na hranicích, auditu obce.
 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v Libé se bude konat od 18.00 hodin
dne 26.11. 2016. Vystoupí žesťové těleso Quintetus Cantorus, zúčastní se farář
pater J. Janeček.
 Setkání na hranicích na „Selbské“ se bude konat v sobotu 10.10. 2016,
občerstvení a stan zajistí SDH Libá.
 Dále předsedající požádal místostarostu K. Hallu o sdělení k Letním
slavnostem obce Libá 2017. Místostarosta k věci uvedl, že vzhledem k vysoké
finanční zátěži pro obec Libá v souvislosti s pořádáním akce je zapotřebí zvážit
zredukování slavností na jeden den a zabezpečit akci pokud možno vlastními
zdroji. Postavit a využít plánovanou restauraci na prostranství pod hradem,

zabezpečit menší stany a navrátit slavnostem původní záměr, tj. slavnosti
česko-německého přátelství mezi obcí Libou a městem Hohenberg nad Ohří. K.
Halla k věci dále uvedl, že obec Libá nemůže třídenními slavnostmi konkurovat
městu Chebu a Aš, které v podobném termínu pořádají městské slavnosti,
letecký den apod. a mohou ze svých rozpočtů návštěvníkům nabídnout bohatší
kulturní vyžití. S opakovaně velmi slabou účastí je akce pro obec neúnosnou
finanční zátěží. Rovněž vyvstává komplikace s provozováním velkokapacitních
akcí a elektronickou evidencí tržeb. Dále požádal ZO, aby uvedené zvážilo
s tím, že bude opětovně projednáno na následujícím zasedání ZO Libá. Bez
hlasování.
 Předsedající ZO Libá sdělil, že z důvodu nepřítomnosti starosty obce při před
auditu, proběhne další část před auditu v prosinci, jinak bez závad.
 Žádost manželů Tatovských o dokoupení zahrady na „Irsku“ bude projednána
po schůzce se zpracovateli územního plánu. Dosud byl schválen záměr prodeje,
stanovení ceny a prodej bude realizováno po zjištění, zda nebude v rozporu
s ÚP. Manžele Tatovští byli informováni.
10) Různé.
 Předsedající ZO seznámil s podmínkami rozpočtového provizoria od 1.1.
2017 do doby schválení rozpočtu obce, tj. že finanční prostředky budou
uvolňovány účelně, jen na věci nezbytně nutné či smluvně vázané.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 dle vnitřní
směrnice obce Libá o Pravidlech rozpočtového provizoria č. 04/2004.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 8: Z. Balvín, K. Halla, R. Jaroch, J. Kühn,
M. Vondrášek, L. Vokurka, V. Votíková, P. Zumr,
proti : 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 154/11/2016 bylo schváleno.
 Předsedající ZO Libá seznámil se schválením 5 zaměstnanců pro potřeby
obce z finančních prostředků Úřadu práce. Na vědomí.
11) Diskuse. Jelikož probíhala průběžně, jako samostatný bod neprojednávána.
12) Závěr. Předsedající ukončil 15. zasedání ZO Libá ve 19.00 hodin s tím, že veškeré
projednávané náležitosti budou součástí jeho zápisu.

Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Karel Halla
místostarosta

................................................

………………………………..

Věra Votíková

.....................................................

Zpráva starosty k 14. zasedání ZO Libá

-

objednán audit na podzim 2016
2. 7. 2016 – první svatba na zámku
2.7. 2016 – otevřena půjčovna lodiček a šlapadel
7.7. 2016 – druhá svatba na zámku
11.7. 2016 – ukončeno výběrko na HZ – komise vybrala firmu Stazema
slavnosti Hohenber, hojná účast
p. Filip 70
Svárovký, dokončení koupě pozemku nad krámem
jednání Euregio Egrensis – jen drobné setkávací projekty
povinné úkony ohledně krajských voleb
očkování psů
p. Schierlerová 75
p. Kopřivová 80 – za obec na srazu oběma najednou popřáno
vítání prvňáčků
Policie – výpověď ve věci Libského kurýra
parketáři na zámku, akce

