
Z á p i s 
 

z 11. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 7.5.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 9 zastupitelů obce  

                                                                                                

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. Zpráva starostky 

7. Rozbory hospodaření Obce k 31.03.2020 

8. Rozpočtová změna č. 3/2020 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2020 

10. Závěrečný účet 2019 

11. Zpráva komise pro výběrová řízení 

12. Smluvní vztahy – Vítězná firma na zhotovení cesty od garáží, Příkazní smlouva R. 

Ježek, ČEZ 

13. Delegování zástupce obce na VH Sokolovské vodárenské s.r.o. 

14. Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti p. Trepák, p. 

Hančíková, p. Pytlíková, p. Balada, ČSOP Kynšpersko 

15. MAS – zařazení obce do území působnosti 

16. Různé – Informace o stavu PD na rekonstrukci rybníčku a propojovací komunikace 

17. Diskuze 

 

 

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  9  ne  0  zdržel  0 

 

Usnesení č. 202 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

203/20 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Dranczákové a paní Bobčíkové byl 

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

že všechny body usnesení z 10. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny 

 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 203 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

204/20 

Za ověřovatele byli navrženi pan Miloš Mareček a paní Silvie Sebestýnová a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 204 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

205/20 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 205 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

206/19      

  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 206 bylo schváleno.       

 

 

 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce k 31.3.2019 



 

207/20      

 

Starostka informuje, že další jsou na programu body 7. až 10. týkající se finančních záležitostí 

a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková poté čte 

jednotlivé rozbory, položky peněžních prostředků a komentář k hospodaření, dále příjmy a 

výdaje. Dále čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, že finanční výbor rozbory 

projednal a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo 

dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření Obce 

k 31.03.2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 207 bylo schváleno.       

 

8/ Rozpočtová změna č. 3/2020 

 

208/20 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková dále informuje, že dalším je rozpočtová 

změna, a sděluje přítomným u jakých položek došlo k navýšení, a to u příjmů i výdajů.  

Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu č. 

3/2020. 

    

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 208 bylo schváleno.      

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2020 

 

209/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozbor hospodaření ZŠ, kdy opět předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková poté čte jednotlivé 

rozbory, položky rozborů. Dále konstatuje, že finanční výbor projednal rozbory hospodaření 

ZŠ a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí   bere na vědomí rozbory 

hospodaření Základní a mateřské školy k 31.03.2020.  

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 209 bylo schváleno.      

 

 

10/ Závěrečný účet 2019 

 



210/19  

 

Starostka informuje, že dalším bodem, je závěrečný účet obce. Paní Dranczáková čte závěr ze 

zprávy přezkoumání hospodaření obce ze strany krajského úřadu Karlovarského kraje. Dále 

konstatuje, že finanční výbor projednal závěrečný účet obce 2019 a doporučuje zastupitelstvu 

schválení. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy pan Kábrt 

upozorňuje, že našel nějaké zvláštnosti, a že jde zřejmě o překlepy ve vyřazení majetku a u 

pohledávek. Upozorňuje na překontrolování, že zřejmě došlo k chybám. Starostka uvádí, že to 

s účetní ještě zkontrolují. Žádné další připomínky ani dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí projednalo závěrečný účet obce 

Libavské Údolí za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Libavské Údolí za rok 2019, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 210 bylo schváleno.    

 

 

11/ Zpráva komise pro výběrová řízení 

 

211/20  

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je zpráva komise pro výběrová řízení. Uvádí, že 

komise se sešla k vyhodnocení nabídek na stavbu – oprava místní komunikace u horních 

garáží. Informuje o průběhu výběrového řízení, do kterého se přihlásily 4 firmy a sděluje, že 

vítěznou firmou na dodávku stavby se stala firma Sokostav HT s.r.o za částku 2.397.930,- Kč. 

Uvádí, že na druhém místě byla firma s nabídkou za 2.459.274,- Kč. Dotazuje se, zda má 

někdo dotazy a připomínky, kdy žádné nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu komise pro 

výběrová řízení. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 211 bylo schváleno. 

 

 

12/ Smluvní vztahy – Vítězná firma na zhotovení cesty od garáží, Příkazní smlouva R. 

Ježek, ČEZ 

 

212/20  

Místostarosta informuje, že dalším bodem je rovnou schválení smlouvy s vítěznou firmou na 

zhotovení stavby a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

s firmou SOKOSTAV HT s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 212 bylo schváleno. 

213/20  



Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření příkazní smlouvy s panem Ježkem, 

který je stavebním dozorem nad uvedenou stavbou a zda má někdo dotazy nebo připomínky. 

Pan Kábrt se dotazuje, zda pro nás vždy dělá stavební dozor tento pán.  Místostarosta uvádí, 

že ano, že nejprve to byl pan Gaži, kdy on je jeho nástupce a s ním spolupracujeme delší 

dobu. Pan Kábrt doplňuje, že mu přijde nepraktické, aby dojížděl z Plzně. Starostka uvádí, že 

dělá po celém okrese, ne jen u nás. Ještě starostka doplňuje, že stavba by měla být hotová 

20.9.2020.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením příkazní 

smlouvy s Radkem Ježkem a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 213 bylo schváleno. 

 

 

214/20  

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena 

s firmou ČEZ, kdy jde o vybudování elektro přípojky k parcele pana Trepáka, kdy část je 

uložená v našem obecním pozemku, a proto smlouva o věcném břemeni. Uvádí, že zastupitelé 

návrh obdrželi.  Nikdo neměl dotazy nebo připomínky.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014703/1 a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 214 bylo schváleno 

 

 

215/20  

Starostka uvádí, že další bod je smlouva s nadací ČEZ, kdy požádala o dotaci na rekonstrukci 

knihovny a bylo nám vyhověno a obdržíme dotaci ve výši 80.000,- Kč. Uvádí, že zastupitelé 

návrh smlouvy obdrželi.  Nikdo neměl dotazy nebo připomínky.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy 

s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PR20/1002 EPP a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 215 bylo schváleno 

 

 

13/ Delegování zástupce obce na VH Sokolovské vodárenské s.r.o. 

 

216/20 

 

Starostka dále uvádí, že další bod je jednání valné hromady Sokolovské vodárenské, kdy 

zastupitelé program a veškeré podklady a rozbory obdrželi a zda si je všichni prostudovali a 

zda má někdo dotazy nebo připomínky. Nikdo žádné neměl 

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích: 

 

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 

19.6.2020, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu 

majetku společnosti, 

b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2019,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti, 

d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě, 

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 

f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, 

o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, 

g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se 

započítávají na vklad společníků, 

h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti, 

i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na 

pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch 

věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru 

čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za 

účelem nabytí majetku, 

j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného 

dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 

k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 

a zprávy dozorčí rady za rok 2019, 

l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu 

Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a  

 

2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla 

o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou 

hromadu společnosti: 

- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě, 

- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 

- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, 

o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, 

- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají 

na vklad společníků, 

- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti, 

- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné 

z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění 

splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících ze 

smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za účelem koupě aktiv od 

společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., 

- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 



- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a 

zprávy dozorčí rady za rok 2019, 

- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od 

Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu 

Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.  

 

V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat 

místostarosta. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 216 bylo schváleno 

 

 

14/ Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti p. Trepák, p. 

Hančíková, p. Pytlíková, p. Balada, ČSOP Kynšpersko 

 

217/20  

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je žádost pana Tomáše Trepáka, kdy tento si 

požádal obec o odkoupení pozemku parc. č. 74/2 na výstavbu rodinného domu. Místostarosta 

uvádí, že už jednou jsme záměr prodeje těchto pozemků schvalovali, ale v pravidlech byly 

jiné termíny, kdy je potřeba schválit opětovně nejprve záměr s pravidly prodeje a pan Trepák 

si požádá znovu. Ještě uvádí, že pravidla se nemění a je potřeba dům do 5 lez zkolaudovat. 

Uvádí, že žádná jiná žádost o prodej dosud nepřišla. Paní Trepáková uvádí, že by bylo dobré 

uvést i křestní jméno kvůli rozlišení. Místostarosta uvádí, že budeme teď schvalovat pouze 

záměr a bude muset znovu požádat o prodej, kdy čte termíny. Nikdo neměl dotazy nebo 

připomínky.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se záměrem a pravidly 

prodeje pozemku par. č. 74/2 k. ú. Libavské Údolí o výměře 1010 m2, které tvoří přílohu 

tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 217 bylo schváleno 

 

218/20  

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem programu jsou pronájmy 3 obecních bytů, 

kdy jde o byt pana Balady, paní Hanačíkové a paní Pytlíkové. Uvádí, že jde o sociální byty, 

kdy nikdo nemá žádný dluh ani s nimi nejsou problémy, a navrhuje pokud nemá nikdo 

připomínky postupně schválit všem prodloužení nájmu. Dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/1 p. Janu Baladovi do 31.05.2022 včetně. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 218 bylo schváleno 

 



219/20  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/2 p. Ingrid Hanačíkové do 31.05.2022 včetně. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 219 bylo schváleno 

 

 

220/20  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/3 p. Janě Pytlíkové do 31.05.2022 včetně. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 220 bylo schváleno 

 

221/20  

 

Starostka informuje, že dalším bodem je žádost o pronájem pozemku par.č. 179/1 na Kolové, 

který žádá do nájmu paní Řezníčková Eva jako zástupce Českého svazu ochránců přírody 

Kynšpersko. Pozemek chtějí udržovat, pečovat o něj a sledovat výsledky péče o pozemek. 

Uvádí, že s paní Řezníčkovou ještě několikrát komunikovala, aby upřesnila přesný rozsah 

záměru a toto pak konzultovala ještě s právníkem, abychom věděli, co to pro nás pak může 

znamenat. Zejména nás zajímalo, jaké rozmezí nájemného je možné akceptovat, kdy nám 

bylo sděleno, že 3.000 Kč za rok. Dále specifikace údržby, kdy nám bylo sděleno, že půjde o 

seč křovinořezy a odvoz trávy panu Ifkovichovi. Dále, že pokud bude uzavřen nájemní vztah, 

tak si nechají vyhotovit ochranářský plán a biologický průzkum a další činnosti budou 

s ohledem na dotační tituly a pozemek nebude využíván ke komerčním účelům a také bude 

věc medializována a obec bude prezentována na jejich stránkách. Starostka uvádí, že je zde 

nebezpečí a riziko pro možné budoucí problémy např. při stavebním řízení v případě zjištění 

nějakých vzácných brouků, ptáků apod., ale na druhou stranu jde o přínos přírodě, ale i 

občanům a může jít o turistický cíl apod. Uvádí, že případná smlouva bude nastavena 

zpočátku přísněji, aby mohla být v případě potřeby rychle vypovězena, ale také tam bude 

prostor pro případné dodatky, kterými by se pravidla změkčila, když bude vše fungovat tak 

jak má. Dále uvádí, že nejprve bychom schvalovali pouze záměr pronájmu tohoto pozemku a 

teprve poté pronájem na dalším zasedání, kdy smlouvu by připravil právník a všichni 

zastupitelé by jí obdrželi. Ptá se, zda má někdo nějaké dotazy.    

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se záměrem pronájmu 

pozemku č. 179/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 17034 m2 za 1000,- Kč/rok za účelem jeho 

udržování a péče a sledování výsledků péče. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 221 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



 

15/ MAS – zařazení obce do území působnosti 

 

222/20 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost místní akční skupiny Sokolovsko, kdy jde o 

formalitu, která se opakuje každých 7 let. Jde o zařazení naší obce do územní působnosti 

MAS na roky 2021 až 2027. Ptá se, zda má někdo nějaké dotazy. 

  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zařazením území obce do 

území působnosti MAS Sokolovsko o. p. s. na programové období 2021 -2027. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 222 bylo schváleno 

 

16/ Různé – Informace o stavu PD na rekonstrukci rybníčku a propojovací komunikace 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je informace o stavu propojovací komunikace a a předává 

slovo místostarostovi.  

 

223/20 

 

Místostarosta informuje, že minulý týden proběhl po dohodě s geologem geologický průzkum 

podloží v místě nad garážemi, kde bylo kdysi smetiště. Důvodem bylo zjistit, jaké je zde 

podloží pro případný vsak vody. Dále popisuje zjištěné informace, stav a průběh, kdy 

konstatuje, že podloží není vhodné pro vsakování a tudíž nelze komunikaci ani rybník 

odvodnit do těchto míst a nechat tam vodu vsakovat. Uvádí, že dalším řešením bylo využít 

údajné starých štol, ale toto řešení je velmi drahé a není zcela ověřené. Uvádí, že jiná řešení 

v podstatě neexistují, ale je možné využít předchozí projekt a vybudovat odpařovací nádoby 

s kamením v parku, což ale nechceme. Dále uvádí, že spojení obou projektů tedy komunikace 

a rekonstrukce rybníka je v tuto chvíli nepraktické a zdlouhavé a navrhuje rozdělit je. Uvádí, 

že projekt na rekonstrukci rybníka poběží i přesto, že není kam odvézt vodu, protože ani teď 

nemá odtok. Vše záleží, zda nebudou mít připomínky z dotčených orgánů. Uvádí, že v období 

sucha není rybník ani naplněn. Rybník by i tak měl připravený odtok k případnému 

budoucímu napojení. Dále uvádí, že projekt na rybník budeme dělat zvlášť. Dále uvádí, že co 

se týká komunikace, tak mluvil s projektantkou a jiné řešení na odvodnění komunikace, než to 

původní odparem není. Jediná poslední možnost je ještě vyvolat jednání s vodárnami a zkusit 

je oslovit s tím, že jinou možnost nemáme a zkusit se dohodnout na nějakém kompromisu a 

řešeních. V současné době řešení není, jedině to původní tedy jímky naplněné kamením 

v parku a okolí, sloužící na odpar vody. Vše tady záleží, jak dopadne další jednání a o tom 

budou zastupitelé zase informováni. Místostarosta uvádí, že věří, že se aspoň ten rybníček 

povede a příští rok, by se to mohlo realizovat. Starostka doplňuje, že bude jednání i s firmou 

Immogard, zda by případně přes jejich pozemky nebylo řešení. Další dotazy a připomínky 

nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu o stavu PD na 

rekonstrukci rybníčku a propojovací komunikace. 

 

Výsledek hlasování: Pro   9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 223 bylo schváleno 



 

20/ Diskuze  

 

Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy se ptá pan Kiprý, z čeho bude cesta u 

garáží a jaké bude podloží. Starostka uvádí, že to bude ze zatravňovacích dlaždic a podloží, 

bude podle norem a projektu, tak jak má být. Pan Kiprý upozorňuje na drenáže u jeho garáže. 

Starostka uvádí, že na to firmu upozorní, včetně příjezdů do jednotlivých garáží. Dále se pan 

Kiprý ptá, proč u nich v ulici není zase ta třicítka, jak tam bývala, že tam auta jezdí, jak 

blázni. Místostarosta uvádí, že značka tento problém nevyřeší a pan Vít mu dává za pravdu, 

jelikož na Kolové je třicítka a stejně to nepomáhá.    

 

Pan Vít se ptá, zda má obec nasmlouvaného dendrologa.  Starostka uvádí, že spolupracujeme 

s panem Tlamkou, máme jej objednaného, ale má moc práce. Místostarosta doplňuje, že 

v rámci kácení spolupracuje s dendrologem z Agentury ochrany přírody ČR a tento dělá 

posudky obcím zdarma. Uvádí, že s ním řeší kácení stromů při posouzení významnější 

dřeviny. Pan Vít uvádí, že je na Kolové strom, který by chtěl posoudit. Místostarosta uvádí, že 

se na to podívají a starostka doplňuje, že tam paní Řezníčková už nějaké stromy 

s dendrologem řešila. Pan Vít to zjistí. Pan Vít dále sděluje, že na Kolové není kontejner na 

kartony. Pan Kábrt sděluje, že kartony patří do plastů. 

 

Pan Kábrt uvádí, že  zde bydlí lidé, kteří jsou zde noví a nemají ponětí, že se zde třídí odpad a 

jak. Navrhuje pro tyto nové občany nějaký systém k seznámení těchto lidí, jaká jsou zde 

pravidla. Jako příklad navrhuje např. nějaký leták apod. Zastupitelé souhlasí a dochází 

k diskuzi, jakou formu zvolit a jaké jsou možnosti.      

 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 11. řádné zasedání ZO v 18:00 

hodin.  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Miloš Mareček  ................................. 

 

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

                        

 

 

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


