
Z á p i s 
 

z 16. zasedání (mimořádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 8.4.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 16.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (omluveni: Tomáš Kábrt) 

                                                                                                

                 Zasedání zahájila dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

předpisů starostka obce Ing. Petra Gajičová. 

Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, takže je zasedání 

schopno se usnášet ke všem bodům programu, který byl navržen následovně: 

 

Program: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky  Základní školy a 

mateřské školy Libavské Údolí, příspěvkové organizace. 

7. Investiční záměr -  Rekonstrukce stravovacího zařízení v ZŠ a MŠ Libavské Údolí 

8. Různé 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a zda má někdo návrhy na doplnění, kdy 

nikdo návrhy neměl. Dále je hlasováno o návrhu schválení programu, tak jak byl na zasedání 

navržen. Tento byl zastupiteli schválen.   

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

                                                     ------------------------------ 

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

297/21 

 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Bobčíkové a Šebestýnové byl zápis 

schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou konstatováno, že 

všechny body usnesení z 15. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. V průběhu 

projednání se na zasedání dostavil zastupitel pan Marek Vít.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

 

Usnesení č. 297 bylo schváleno.       

 

 

 



 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

298/21 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Silvie Šebestýnová a Eva Bobčíková a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

 

Usnesení č. 298 bylo schváleno.       

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

299/21 

 

Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Martina Špačková a zapisovatelem pan 

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

 

Usnesení č. 299 bylo schváleno.       

 

6/ Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky  Základní školy a 

mateřské školy Libavské Údolí, příspěvkové organizace. 

 

 

300/21     

  

Starostka uvádí, že dalším bodem je výběrové řízení na ředitele naší základní školy, jelikož 

paní ředitelka na konci školního roku odchází do starobního důchodu a je třeba urychleně 

jednat. Uvádí, že všichni zastupitelé obdrželi koncept a informace k vyhlášení. Dále uvedla, 

že je třeba doplnit výběrovou komisi o 2 členy z řad zastupitelů, kdy navrhuje sebe a dále paní 

Martinu Špačkovou, která je předsedkyní školské komise. Je však třeba ještě případně určit 

náhradníka, kdy se přihlásila paní Jana Dranczáková. Jiné návrhy nebyli. Dále se dotazuje, 

zda má někdo k doplnění nějaké předpoklady k této funkci, nebo zaměstnanecké benefity. 

Nikdo žádné věcné návrhy k doplnění neměl. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy a 

připomínky k uvedenému bodu. Nikdo žádné neměl.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí:  

a) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy 

Libavské Údolí, příspěvkové organizace; 

b) schvaluje text ke zveřejnění k vyhlášenému výběrovému řízení, který tvoří přílohu č. 1 

tohoto usnesení; 

c) jmenuje výběrovou komisi ve složení: 

 

2 členové určení zřizovatelem  

1 člen určený krajským úřadem 



2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle 

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení 

Českou školní inspekcí 

1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost 

školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech 

přítomných členů pedagogické rady 

1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce 

1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými 

žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce 

nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za 

určeného tento člen.  

Jmenný seznam výběrové komise tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti  0   Zdržel se  0 

 

Usnesení č. 300 bylo schváleno.       

 

 

 

7/ Investiční záměr -  Rekonstrukce stravovacího zařízení v ZŠ a MŠ Libavské Údolí 

 

 

301/21     

 

Starostka dále informuje, že dalším důležitým bodem je rekonstrukce stravovacího zařízení 

základní školy, kdy toto jsme již řešili na několika zasedáních a všichni vědí o co se jedná. 

Dále uvádí, že materiály všichni zastupitelé obdrželi. Je nutné schválit předepsaný formulář 

ministerstva financí, který obsahuje všechny důležité údaje. Starostka se dotazuje, zda má 

někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje investiční záměr 

Rekonstrukce stravovacího zařízení Základní školy a mateřské školy Libavské Údolí, který 

tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se  0 

 

Usnesení č. 301 bylo schváleno.       

 

 

 

8/ Různé 

 

Starostka se dotazuje, zda má někdo nějaké návrhy do bodu různé, kdy ze zastupitelů žádné 

návrhy nebyly. Dále se z řad přítomných hostů do diskuze přihlásili údajní zástupci firmy 

HDT impex, která se účastnila výběrového řízení. I přesto, že jim nepřísluší vystupovat na 

zasedání místního ZO, bylo jim ponecháno slovo. Zastupitelům obce sdělili názory a podněty 

jejich společnosti k výsledkům výběrového řízení na rekonstrukci VO a obecné právní 

postupy k vyhlašování výběrového řízení a postupu obce při výběrovém řízení. Starostka 

uvedla, že k této záležitosti jim již obec písemně sdělila své stanovisko i to, že v případě 

potřeby již mají zástupci firmy kontaktovat právního zástupce obce. Dále se starostka obce 



dotazuje přítomných zastupitelů, kteří byli členy výběrové komise, zda k tomu mají nějaké 

připomínky nebo chtějí reagovat, kdy tohoto nikdo nevyužil.  

 

Dále se v diskuzi dotazuje paní Trepáková, zda obec neobdržela nějaké dárky od společnost 

EKO KOM, kdy v Kynšperku občané zdarma obdrželi tašky k třídění odpadu.  Starostka 

uvádí, že naše obec žádné také tašky neobdržela.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 10. mimořádné zasedání ZO v 16:20 

hodin.  

 

Zápis sepsán dne 12.04.2021 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

Ověřovatelé:  

 

   Eva Bobčíková  ................................. 

 

   Silvie Šebestýnová  .................................      

                        

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


