Zápis z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá konaného dne 8. 9. 2014 od
17.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.
Přítomní zastupitelé: K. Halla,
Vondrášek.

R. Petrovka, O. Semotánová, M. Sirakova, E.Schmierler, M.

Nepřítomní zastupitelé : J. Mádle, J. Najmanová, L. Švec
Hosté: p. Bečková, p. Hána
Ze zasedání ZO se zapisuje následující:
Starosta obce navrhl tento program jednání:
1) Zahájení, ověření zápisu 31. zasedání ZO Libá
2) Volba ověřovatelů zápisu 32. zasedání ZO Libá
3) Schválení programu jednání
4) Rozpočtové opatření
5) Příspěvek Karlovarského kraje na rekonstrukci komunikace Dubina Hohenberg, výběrové řízení
6) Komunální stroj na čištění komunikací obce Libá– výběrové řízení
7) Příspěvek Karlovarského kraje na školení JSDH Libá
8) Zámecká tůň– opětovná ţádost do Regionálního operačního programu ŢP
9) Hůrka u Libé, Sorkov–stav odkanalizování, problematika, řešení
10) Komunikace u školy, odvodnění
11) Pískovna Pomezná– plán zajištění
12) Hřbitov Libá– ţádost o umístění pamětní desky
13) Kostel Libá– ţádost o příspěvek
14) Ţádosti o rekonstrukci obecních bytů, p. Pecharová, p. Volštát
15) Ţádost o prodej p.p. č. 256/4 o vel. 157 m²
16) Ţádost o prodej p.p. č. 2216/1 o vel. 272 m²
17) Knihovna Libá– vyhodnocení činnosti
18) Škola Libá– projekt Moderní učitel 21. Století
19) Stav stavebních prací v Libé
20) Stav projektové dokumentace Revitalizace návsi
21) Letní slavnosti 2014 - vyhodnocení, poděkování organizátorům a dobrovolně se
podílejícím občanům Obce
22) Různé
23) Diskuse
24) Závěr
1/Starosta přivítal přítomné zastupitele, konstatoval přítomnost šesti zastupitelů a usnášeníschopnost ZO
Libá. Zápis 31. ZO Libá ověřil K. Halla a J. Mádle (nepřítomen, zápis odsouhlasil, podepíše dodatečně)
2/ Volba ověřovatelů zápisu 32. zasedání ZO Libá. Předsedající vyzval zastupitelstvo k navrţení
ověřovatelů zápisu 32. zasedání ZO Libá. Navrţena M. Sirakova a O. Semotánová. Předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje jako ověřovatele zápisu 32. zasedání ZO Libá M. Sirakovou a O. Semotánovou.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 334/9/2014 bylo schváleno.

3) Schválení programu jednání. Předsedající navrhl v programu jednání doplnit o bod Zpráva starosty
jako č. 4, zbytek navrţeného posunout. M. Sirakova navrhla na závěr v bodu Různé projednat opravu
poškozených podhledů u střechy školy. Předsedající hlasovat o schválení programu jednání.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení programu 32. Zasedání ZO Libá doplněného o bod č. 4 Zpráva
starosty s tím ţe další body budou posunuty a v různém bude mimo jiné projednána oprava
podhledů střechy u školy v Libé.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 335/9/2014 bylo schváleno.
4) Zpráva starosty. Předsedající ZO Libá stručně seznámil s událostmi od posledního zasedání ZO Libá.
ZO Libá bere zprávu starosty na vědomí.
5) Rozpočtové opatření. Předsedající ZO Libá seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3/2014 které
v rozpočtu upravuje příjem dotace ve výši 20.457,20,-Kč za Volby do Parlamentu ČR. Předsedající dal
hlasovat
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 3/2014.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 336/9/2014 bylo schváleno.
6) Příspěvek Karlovarského kraje na rekonstrukci komunikace Dubina - Hohenberg, výběrové
řízení. Předsedající ZO Libá seznámil s poskytnutým příspěvkem Karlovarského kraje ve výši 490.000,Kč určeným k rekonstrukci komunikace Libá, část Dubina – směr Hohenberg a.d. Eger ke křiţovatce
Rybáře u Libé - Hamermühle o celkové délce 1570 m. Jedná se o investiční dotaci s 50 % podílem obce.
K výběrovému řízení se přihlásily 3 firmy z nich nejvýhodnější byla nabídka spol. Algon a.s. ve výši
737.856,-Kč. Vzhledem k její výši je podíl obce Libá niţší neţ příspěvek Karlovarského kraje a rozdíl
242.144,-Kč je obec povinna poskytovateli vrátit aby podíl dotace se spoluúčastí 50% byl na obou
stranách vyrovnaný. Další moţností je navýšit podíl obce na dokončení kompletní komunikace od
křiţovatky směr Rybáře - Hamermühle k mostu v Hamermühle o délce 430 m. 1 m komunikace
plánované trasy je v hodnotě 470,-Kč, tedy za 430 nových metrů by obec uhradila 202.100,-Kč
Zbývajících 40.000,-Kč by pokrylo strţení travnatého terénu, přesun hlíny a navození kameniva. K věci
proběhla diskuse ze které vyplynulo, ţe je výhodnější navýšit příspěvek obce o částku 242.144,-Kč a
rekonstruovat kompletní komunikaci aţ po hraniční přechod, neţli tuto částku poskytovateli vracet. Při
jednání na Karlovarském kraji bylo sděleno, ţe délka komunikace 1570 m je hodnota minimálního
ukazatele komunikace a prostředky obce lze navýšit. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje výsledek výběrového řízení k rekonstrukci komunikace z Libé, část Dubina
směr křiţovatka Rybáře u Libé - Hamermühle ve výši 737.856,-Kč, přijetí dotace Karlovarského
kraje ve výši 490 000,-Kč s 50 % finančním podílem obce Libá s tím, ţe k plnému vyčerpání dotace

bude dále provedena rekonstrukce komunikace od křiţovatky Rybáře u Libé – Hamermühle po
most v Hamermühle o délce 430 m.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 337/9/2014 bylo schváleno.
7) Komunální stroj na čištění komunikací obce Libá – výběrové řízení. Předsedající ZO Libá
seznámil akceptací ţádosti obce Libá na pořízení komunální techniky v Operačním programu ţivotního
prostředí a ukončeným výběrovým řízením. V prvním kole se do soutěţe přihlásila pouze jedna nabídka
která přišla po termínu, vyhodnocení VŘ se nekonalo. Je vyhlášeno druhé kolo VŘ s termínem podáním
nabídek 15.9. 2014. Výzva a zadávací dokumentace je na úředních deskách obce Libá. V případě
přidělení dotace tato činí 2.234 870,-Kč včetně DPH, podíl obce by činil 223.487,-Kč včetně DPH,
přičemţ se jedná o cenu soutěţní a výsledná hodnota by měla být niţší. V současné době je obec Libá
zařazena v zásobníku projektů s tím, ţe pokud proběhne výběrové řízení, ţádost bude odsouhlasena ZO
Libá a bude zpracován harmonogram projektu s ukončením do konce listopadu 2014, měla by být dotace
přidělena. Předsedající k věci dále sdělil ţe poţadovaný harmonogram byl zpracován a odeslán na
Ministerstvo ţivotního prostředí, výběrové řízení v II. kole probíhá a ke zdárnému zakončení projektu je
potřeba souhlasné stanovisko ZO Libá k výběrovému řízení a podpisu smlouvy s vítězem VŘ.
Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje výběrové řízení na "Pořízení stroje na úklid komunikací v obci Libá",
akceptační číslo podané ţádosti u SF ŢP 142260092 s tím, ţe rozhodujícím kritériem probíhajícího
VŘ je nejniţší nabídková cena a po vyhodnocení doručených nabídek pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 338/9/2014 bylo schváleno.
8) Příspěvek Karlovarského kraje na školení JSDH Libá.
Předsedající ZO Libá seznámil s poskytnutou účelovou investiční dotací Karlovarského kraje ve výši
2.000,-Kč na odbornou přípravu JSDH Libá a dal hlasovat o její přijetí.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje přijetí účelové investiční dotace Karlovarského kraje ve výši 2.000,-Kč na
odbornou přípravu JSDH Libá.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 339/9/2014 bylo schváleno.
9) Zámecká tůň – opětovná ţádost do Regionálního operačního programu ŢP. Předsedající ZO Libá
seznámil s moţností opětovně podat připravený projekt Zámecké tůně do Regionálního operačního
programu ŢP. K podání ţádosti je zapotřebí schvalující usnesení ZO Libá, vyplnění nové ţádosti
v elektronické podobě a opětovné vyţádání stanovisek příslušného odboru Ţivotního prostředí. Obě věci

jsou jiţ v předstihu v řešení. Ţádáno bude o dotaci ve výši 4 miliony Kč s tím, ţe se jde o částku před
veřejnou soutěţí. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje podání ţádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Zámecká tůň pod
hradem Libá“ ve výši 4 000 000,- Kč celkových nákladů, schvaluje zajištění spolufinancování
projektu „Zámecká tůň pod hradem Libá“ ve výši min. 600 000,- Kč, tj. 15 % z celkových
způsobilých nákladů a schvaluje zajištění předfinancování projektu „Zámecká tůň pod hradem
Libá“ ve výši 4 000 000,- Kč, tj. 100 % z celkových nákladů.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 340/9/2014 bylo schváleno.
10) Hůrka u Libé, Sorkov – stav odkanalizování, problematika, řešení.
Předsedající ZO Libá seznámil s výsledkem kontroly odboru Ţivotního prostředí při MÚ Cheb na
základě úhynu ryb v rybnících na Poustevně za Sorkovem. Na místě byl zjištěn únik spláchnuté siláţe z
farmy na Hůrce a souběţně došlo ke kontrole stavu společného septiku pro čelní řadu domů na Hůrce.
Výsledkem kontroly bylo nařízení zjištění technického stavu zařízení a jeho vyvezení. Uvedené bylo
provedeno. Při následné kontrole bylo konstatováno ţe septik lze provozovat pouze v reţimu ţumpy bez
přepadu odpadních vod s pravidelným vývozem a jeho udrţováním v odpovídajícím technickém stavu.
V opačném případě bude provoz zařízení s okamţitou platností ukončen.
Vývoz 30 m³ odpadních látek a jejich následná likvidace vyšla na 13.000,-Kč, dále ještě nebyly
fakturovány zemní práce. Při konzultaci s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra bylo sděleno,
ţe na základě zákona o odpadech je kaţdý, kdo odebírá vodu odpovědný za vypouštění odpadních
produktů a je povinen prokázat kam odpadní produkty vypouští. Následným doporučeným postupem je
vyţádání povolujícího stanoviska odboru Ţivotního prostředí k provozování septiku v reţimu ţumpy,
určení jeho provozovatele, vypořádání majetku se Státním pozemkovým úřadem a uzavření smluv
s osobami vyuţívajícími toto zařízením a produkujícími odpadní vody. Je plánováno veřejné jednání
v části Hůrka u Libé, obdobně bude situace řešena v Hůrce u Libé zvané Sorkov. Na následujícím
zasedání ZO Libá bude sdělen posun jednání s odborem Ţivotního prostředí. Bez hlasování.
11) Komunikace u školy, odvodnění. Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou společnosti Algon a.s.
ve výši na provedení kompletní opravy odvodnění komunikace a opravy komunikace před školou v Libé
v hodnotě 38.454,-Kč bez DPH. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá schvaluje o schválení nabídky spol. Algon a.s. na výměnu odvodnění komunikace u školy
v Libé včetně dopadu do asfaltového krytu..
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 341/9/2014 bylo schváleno.
12) Pískovna Pomezná – plán zajištění. Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou získání materiálu
s certifikátem ekologické nezávadnosti ze stavby ţelezničního koridoru v SRN. Jednalo o mnoţství, jenţ
by z větší části postačilo ke kompletní rekultivaci pískovny v Pomezné. Obec by za uloţení získala
částku kolem 1 milionu korun. Vzhledem k tomu ţe v pískovně je zásoba písku na 8 let těţby a
dlouhodobě není ţádný zájemce, byla snaha o zajištění podkladů k povolení konečné rekultivaci
pískovny s výhledem na finanční příjem ve prospěch obce. Bylo zjištěno, ţe povolení a veškerá vyjádření
příslušných úřadů nelze zajistit dostatečně rychle, aby bylo moţno nabízeného materiálu vyuţít a akci
nelze realizovat. Bez hlasování, na vědomí.

13) Hřbitov Libá – ţádost o umístění pamětní desky. Předsedající poţádal místostarostu K. Hallu o
sdělení informace k nabídce ze strany německých občanu narozených v Libé o umístění pamětní desky
na hřbitově v Libé. Místostarosta k věci dále uvedl, ţe navrhovaný text nemá politický charakter a týká
se pouze pietní vzpomínky na obyvatele obce německé národnosti. Při jednání s německou stranou bylo
předběţně dohodnuto, ţe bude podána ţádost Fondu českoněmeckého přátelství, aby byly získány
finanční prostředky k důstojné realizaci této akce. Bez hlasování, na vědomí.
14) Kostel Libá – ţádost o příspěvek. Předsedající ZO Libá seznámil s ţádostí Římskokatolické církve
o příspěvek ve výši 30.000,-Kč na opravu kostela sv. Kateřiny v Libé a přečetl dopis p. faráře adresovaný
ZO Libá. Místostarosta dále přečetl připravenou odpověď kterou ZO Libá odsouhlasilo s tím, ţe farář p.
Mgr. Janeček bude s odpovědí pozván k jednání na Obecním úřadu v Libé. Přítomný host, p. O. Bečková
se vyslovila se svojí podporou ţádosti o příspěvek. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení odpovědi na ţádost Římskokatolické církve, farnosti Františkovy
Lázně a s návrhem osobního jednání.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 342/9/2014 bylo schváleno.
15) Ţádosti o rekonstrukci obecních bytů, p. Pecharová, p. Volštát. Předsedající ZO Libá seznámil
s ţádostí nájemníků obecních bytů p. Volštáta a p. Pecharové o rekonstrukci obecních bytů. K věci
proběhla diskuse ze které vyplynulo ţe před sestavováním rozpočtu pro rok 2015 bude zjištěn stav
nutných oprav a tyto budou zapracovány do rozpočtu pro rok následující. Rozhodnutím bude ţadatelům
písemně sděleno.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o zařazení nutných rekonstrukcí obecních bytů do rozpočtu 2015 a pověřuje
starostu obce vyrozuměním ţadatelů.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 343/9/2014 bylo schváleno.
16) Ţádost o prodej p.p. č. 256/4 o vel. 157 m². Předsedající ZO Libá seznámil s ţádostí manţelů
Novákových o prodej p.p. č. 256/4 k.ú. Libá, trvalý travní porost o vel. 157 m² z důvodu rozšíření
zahrady a předloţil situaci vyznačenou v katastrální mapě. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení záměru prodeje p.p. č. 256/4 k.ú. Libá, trvalý travní porost, vel. 157
m².
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 344/9/2014 bylo schváleno.
17) Ţádost o prodej p.p. č. 2216/1 o vel. 272 m². Předsedající ZO Libá seznámil s ţádostí MUDr. M.
Doula o prodej p.p. č. 2216/1 k.ú. Libá, trvalý travní porost, vel. 272 m², navazující na pozemek ve
vlastnictví ţadatelea předloţil situaci vyznačenou v katastrální mapě. Ve věci proběhla krátká diskuse ze
které vyplynulo ţe vedlejší p.p. č. 2230/1 k.ú. Libá, lesní pozemek, je předmětem sporu s Lesy ČR o
navrácení historického majetku. Tato přibliţně v délce 90 m sousedí s parcelou o jejíţ prodej poţádal p.

MUDr. M. Doul a bude v rámci soudní ţaloby geometricky vyměřována. Z uvedených důvodů můţe být
prodej realizován aţ po vyřízení záleţitostí obce a bude přesně stanovena hranice mezi oběma pozemky.
Ţadatel bude písemně vyrozuměn o dočasném odloţení ţádosti.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o zamítnutí záměru prodeje p.p. č. 2216/1 K.ú. Libá a pověřuje starostu obce o
vyrozumění ţadatele.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 345/9/2014 bylo schváleno.
18) Knihovna Libá – vyhodnocení činnosti. Předsedající ZO Libá seznámil s rekonstrukcí knihovny
v Libé. Byly vymalovány obě místnosti a v menší místnosti poloţeno nové linoleum. V měsíci srpnu
knihovnu navštívila komise vyhodnocující obecní knihovny Karovarského kraje a zařadila knihovnu
v Libé do soutěţe o vzhled knihovny a práci místního knihovníka. P. Balvínová zaslala ZO Libá děkovný
dopis s kterým bylo ZO seznámeno. Na vědomí.
19) Škola Libá – projekt Moderní učitel 21. Století. Předsedající ZO Libá seznámil s projektem
Českého vysokého učení technického do kterého je zapojeno 42 škol ČR. Jedná se o vybavení učeben
tablety v hodnotě cca 300 tisíc Kč, u projektu není vyţadována spoluúčast. Na základě ţádosti ČVÚT je
Návrh usnesení :
ZO Libá vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu Moderní učitel 21.
Století mezi Základní školou Libá, zřizovanou obcí Libá, a ČVUT Praha.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 346/9/2014 bylo schváleno.
20) Stav stavebních prací v Libé. Předsedající ZO Libá seznámil s ukončením rekonstrukce opěrné zdi
na návsi, výstavbou přístřešků na kontejnery a probíhající rekonstrukcí studen, tyto jsou v prodlení, bude
nadále řešeno. Rekonstrukce komunikace směr Dubina – Hamermühle, schválená v bodu 6 tohoto zápisu,
by měla započít 15.9. 2014 a ukončena do 22.9. 2014. Webkamerový systém je v současné době
instalován a zprovozněn by měl být do konce měsíce září. Na vědomí.
21) Stav projektové dokumentace Revitalizace návsi. Předsedající ZO Libá seznámil se stavem
rozpracování zadané projektové dokumentace revitalizace návsi v Libé. Projektová dokumentace po
stavební povolení měla být předána do 7.7. 2014. I přes opakované urgence je předpoklad plnění do
konce roku 2014. Prodlení bude dále řešeno. Na vědomí.
22) Letní slavnosti 2014 - vyhodnocení, poděkování organizátorům a dobrovolně se podílejícím
občanům Obce. Letní slavnosti obce Libá k 750. výročí první písemné zmínky o obci byly důstojně
oslaveny, nedošlo k ţádnému úrazu či incidentu, slavnosti jsou návštěvníky kladně hodnoceny. Náklady
obce jsou vzhledem jejich letošnímu rozsahu ve výši kolem 300 tisíc Kč. Hlavními náklady jsou stavební
práce a hudební produkce. Předsedající poděkoval jmenovitě p. Věře Votíkové, Marii Kočišové, Radce
Hallové, Monice Fridrichové, K Hallovi za dobrovolnou pomoc při výrobě výzdoby a jejím instalování
ve stanu.
23) Různé.


Předsedající ZO Libá seznámil s nabídkou s vyobrazením od uměleckého kováče p. Čadka na
výrobu kovaného zábradlí na návsi v Libé. Současné dřevěné zábradlí se vzhledem k povrchu ze

ţulových kostek a opravené zdi k vzhledu návsi nehodí. Nabídky je 15.000,-Kč za jeden kovaný
díl včetně materiálu s tím, ţe vprostřed kaţdého dílu bude vytepaný znak obce Libá. K. Halla
k věci dále připomněl, ţe je zapotřebí zhotovit zábradlí na vyhlídce nad rekonstruovanou zdí aby
nedošlo k úrazu a navrhl, aby bylo kovové zábradlí instalováno i na vyhlídce. K věci proběhla
krátká diskuse ze které vyplynulo ţe na vyhlídce je zábradlí nutno instalovat ale horní hrana
zábradlí nebude ozdobně kovaná a znak obce bude na vyhlídce pouze jeden a to ve středu zábradlí
při čelním pohledu. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení :
ZO Libá hlasuje o schválení nabídky na výrobu kovaného zábradlí na návsi v Libé a dále
zhotovení kovového zábradlí na vyhlídce nad rekonstruovanou zdí.
Výsledek hlasování zastupitelů: Pro 6: Halla, Petrovka, Semotánová, Sirakova, Schmierler, Vondrášek
proti : 0 zdrţeli se: 0
Usnesení č. 347/9/2014 bylo schváleno.







Předsedající ZO Libá seznámil se zápisy Finančního a kontrolního výboru. ZO Libá bere zápisy
z kontrol na vědomí.
Předsedající seznámil ZO Libá seznámil s dopisem p. Endalové kterým si opakovaně stěţuje na
jednání p. Jánského v čp. 110, Libá. Věc bude projednána s právničkou obce a dále s majitelem
pronajímané nemovitosti p. Vokurkou.
Předsedající ZO Libá předloţil ţádost p. Zágorové ve věci odstranění vzrostlého dubu vedle její
nemovitosti z obavy z pádu stromu či velkých větví na její nemovitost. Ţadatelka nabízí zajištění
pokácení stromu na vlastní náklady. Vzhledem k tomu ţe strom roste blízko vedení vysokého a
nízkého napětí a vedle nemovitosti ţadatelky, jednalo by se o nákladnou akci. Věc bude
s ţadatelkou projednána a budou zjištěny moţnosti řešení situace.
Ředitelka školy poţádala o opravu odpadávající podbití pod střechou školy. Věc bude dále řešena
v roce letošním, nebo komplexně na jaře příštího roku.
Předsedající ZO Libá seznámil ZO Libá s nabídkou p. B. Ronera na prodej vybavené maringotky
s přívěsným zařízením za traktor. K věci proběhla diskuse ze které vyplynulo ţe obec Libá nemá
pro nabízenou věc ţádné vyuţití a nepotřebuje ji.

24) Diskuse. Jelikoţ diskuse probíhala průběţně, nebyla jako samostatný bod projednávána.
25) Závěr. Předsedající ukončil 32. Zasedání ZO Libá v 17.30 hodin s tím, ţe pokud nevyvstane
mimořádná situace, nebude jiţ ZO Libá do komunálních a senátních voleb svoláváno. Současně
poděkoval všem zastupitelům, kteří se na základě svého voleného mandátu aktivně podíleli na činnosti ve
prospěch obce Libá. Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hodin s tím, ţe všechny projednávané náleţitosti
budou součástí jeho zápisu.
Ověřovatelé zápisu :
Mgr. Marie Sirakova
Bc. Miloš Vondrášek
starosta obce

Olga Semotánová

