
Z á p i s 
 

z 19. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 5.8.2021 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 5 zastupitelů obce (omluveni: Bobčík, Bobčíková, Mareček, 

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. Zpráva starostky 

7. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2021 

8. Rozpočtová změna č. 3, 4, 5/2021 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2021 

10. Pomoc postiženým obcím po tornádu – smlouva SMS 

11. Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

12. Zpráva komise pro výběrová řízení 

13. Smluvní vztahy – Bobčíková Eva, VPS K. Karlovarský kraj, Sokostav 

14. Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – žádost Domonkosovi 

15. Různé 

16. 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  5  ne  0  zdržel  0 

 

Usnesení č. 338 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 

 



 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 

 

339/21 

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

byl zápis schválen. Za nepřítomnou paní Bobčíkovou konstatovala starostka, že zápis si 

přečetla a stvrdila podpisem. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 18. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně 

plněny 

 

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 339 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

340/21 

Za ověřovatele byli navrženi paní Dranczaková a paní Špačková a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 340 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

341/21 

Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Martina Špačková a zapisovatelkou 

paní Jana Dranczaková. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 341 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

342/21      

  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 342 bylo schváleno.       

 

 

 



7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.6.2021 

 

343/21      

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti. Dále uvádí, že všichni 

zastupitelé rozbory obdržely a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní 

Dranczakové, která čte jednotlivé 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 30.06.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 343 bylo schváleno. 

 

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 3,4/2021 

 

344/21 

 

Starostka dále informuje, že další bod je rozpočtová změna 3 a 4 a uvádí, že ty byly 

v kompetenci starostky obce, protože se jednalo o přijaté dotace. První dotace byla na veřejné 

osvětlení a druhá byla neinvestiční transfer ze státního rozpočtu jako náhrada finančního 

výpadku příjmů v období Covid – 19. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozpočtovou změnu  

č. 3/2021 a č. 4/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro   5  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 344 bylo schváleno. 

 

 

345/21 

 

Starostka dále informuje, že další bod je rozpočtová změna č. 5/2021 a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové. Ta uvádí, že došlo k přesunu položek a čte 

jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor rozpočtovou změnu projednal a 

doporučuje zastupitelstvu schválení. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu  

č. 5/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro   5  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 345 bylo schváleno. 



9/ Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2021 

 

346/21 

 

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

předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové, která čte jednotlivé položky 

rozborů. 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   bere na vědomí rozbory 

hospodaření Základní a mateřské školy k 30.06.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 346 bylo schváleno. 

 

10/ Pomoc postiženým obcím po tornádu – smlouva SMS 

 

347/21 

 

Starostka dále informuje, že další bod je pomoc postiženým obcím po tornádu 

a navrhuje uzavřít darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv na 40 000 Kč, které 

peníze rozdělí podle potřeby mezi postižené obce. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, nebo návrh na jinou částku, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje příspěvek ve výši 40 000 

Kč postiženým obcím tornádem a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy se 

Sdružením místních samospráv, z.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro   5  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 347 bylo schváleno. 

 

 

 

11/ Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

 

348/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je výjimka z počtu žáků ZŠ a uvádí, že 

ředitelka ZŠ požádala obec opět o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2021/2022. 

Uvádí, že pokud obec chce, aby škola fungovala, je třeba, aby se výjimka schválila a dotazuje 

se, zda má někdo dotazy, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí uděluje výjimku Základní škole 

v Libavském Údolí z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 podle § 23 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 348 bylo schváleno. 



12/ Zpráva komise pro výběrová řízení 

 

349/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je zpráva komise pro výběrová řízení 

a předává slovo paní Dranczakové, člence komise pro výběrová řízení, která informuje 

o průběhu výběrových řízení a jejich vítězích, kterým se v obou případech stal SOKOSTAV 

HT, s.r.o.  Starostka uvádí, že v dalším bodě se bude schvalovat smlouva s vítězem 

výběrového řízení pouze na opravu chodníků v centrální části obce, protože v podmínkách 

pro výběrové řízení na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ bylo, že pokud obec nedostane 

dotaci, tak se smlouva uzavírat nebude.  

 

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

výběrová řízení.   

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 349 bylo schváleno. 

 

350/21 

 

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

s firmou SOKOSTAV HT s.r.o. na opravu chodníků v centrální části obce a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 350 bylo schváleno. 

 

 

13/ Smluvní vztahy – Bobčíková Eva, VPS K. Karlovarský kraj, Sokostav 

 

351/21 

 

Starostka dále uvádí, že další bodem je uzavření smlouvy o poskytování služeb 

v oboru požární ochrany s paní Bobčíkovou. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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

o poskytování služeb v oboru požární ochrany s Evou Bobčíkovou a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 351 bylo schváleno. 

 

352/21 

 

Starostka dále uvádí, že další bodem je uzavření veřejnosprávní smlouvy 

s Karlovarským krajem, který obci poskytl dotaci na opravu chodníků v centrální části obce 

ve výši 263.529 Kč.  Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo 

žádné neměl.  

 



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

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 352 bylo schváleno. 

 

 

 

14/ Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – žádost Domonkosovi 

 

Starostka dále uvádí, že další bodem je žádost manželů Domonkosových o odkoupení 

pozemku p.č. 196/2 v k.ú  Libavské Údolí, kteří v dobré víře užívají tento pozemek od roku 

1995, kdy odkoupili od obce pozemek p.č.198 a domnívali se, že pozemek p.č. 196/2 je s ním 

spojený. Starostka navrhuje schválení záměru prodeje pozemku p.č. 196/2 za cenu 150 Kč/m2, 

jelikož se jedná dle územního plánu o plochu pro bydlení. Dále se ptá, zda má někdo dotazy či 

připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

353/21 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr prodeje pozemku 

č. 196/2 v k.ú. Libavské Údolí o výměře 182 m2 za 150,-Kč za m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 353 bylo schváleno. 

 

 

 

15/ Různé – nabídka vánočního osvětlení 

 

354/21  

 

Starostka dále uvádí, že další bodem je nabídka firmy Elči, která nabízí vánoční 

výzdobu, včetně základny, dopravy, pokácení a usazení vánočního stromku. Dále informuje, 

že firma by nesla také odpovědnost za případné problémy. Dále firma Elči nabízí vánoční 

výzdobu stromové aleje u úřadu a světelné body na lampy. Starostka uvádí, že je ale velký 

problém najít řadu lamp, na které by se dala výzdoba dát, takže by se přiklonila pouze 

k usazení a výzdobě stromku. Starostka navrhuje přečíst návrh na usnesení.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s nabídkou firmy Elči s.r.o. 

a souhlasí s pronájmem vánočního osvětlení do výše 60 tis. Kč za rok vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 354 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



16/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy pan Vít podává informace 

k novým webovým stránkám. Dále se ptá, jestli už je hotové osvětlení na Kolové. Starostka 

informuje, že ještě ne. Pan Vít se ještě dotazuje na křižovatku na Kolové, jestli bude ještě 

letos realizovaná. Starostka odpovídá, že firma, která to má dělat, na to nemá kapacitu a už 

teď má zpoždění. Dále se pan Vít ptá, kdy bude realizováno usazení nadzemního vedení do 

země a přeložka panelové cesty. Starostka odpovídá, že neví jak na tom ČEZ je, ale že je 

známo, že mají také hodně práce a tudíž i zpoždění. 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 19. řádné zasedání ZO v 17:40 

hodin.  

 

Ověřovatelé:  

 

Bc. Jana Dranczaková  ................................. 

 

Martina Špačková         .................................      

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


