
Z á p i s 
 

z 15. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 11.2.2021 

v kulturním sále Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluven: pan Marek Vít a Miloš 

Mareček) 

                                                                                                

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. Vyčlenění finančních prostředků k předfinancování projektu „Rekonstrukce VO 

RVO I, II, II“ 

8. Rozpočtová změna č. 1/2021 

9. Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2020 

10. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2020 + návrh na vyřazení  

11. Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2020, návrh na rozdělení HV  

12. Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

13. Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o. , KSÚS K.Kraje  

14. Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost p. Krejčí 

15. Různé (Informace Ing. Evy Řezníčkové)  

16. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a pouze byl doplněn o bod KSÚS K. Kraje 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  7  ne  0  zdržel  0 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

281/21 

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

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

všechny body usnesení z 14. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. 

 



Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 281 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

282/21 

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

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 282 bylo schváleno.       

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

283/21 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 283 bylo schváleno.       

 

6/ Zpráva starostky 

 

284/21      

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 284 bylo schváleno.       

 

Po zprávě starostky tato vítá na zasedání paní Ing. Evu Řezníčkovou, která požádala 

zastupitelstvo o opětovné projednání žádosti o pronájem a možnosti zřízení pastviny na 

Kolové, kdy toto je až v bodě různé, ale paní Řezníčková požádala o možnost vyjádřit se, aby 

mohla dříve odejít. Starostka jí dává slovo a paní Ing. Eva Řezníčková vysvětluje 

zastupitelům, jak by probíhala údržba louky prostřednictvím zřízení dočasné pastviny a 

výhody tohoto návrhu, kdy vysvětluje svou prvotní žádost, kterou ZO neschválilo. Po 

poděkování paní Řezníčková odchází a starostka uvádí, že jednat o tomto bodu budeme 

samostatně bodě - Různé dle programu.   

 

7/ Vyčlenění finančních prostředků k předfinancování projektu „Rekonstrukce VO 

RVO I, II, II“ 

 

285/21 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je schválení o vyčlenění prostředků na předfinancování 

rekonstrukce veřejného osvětlení, kdy toto je nutné, abychom obdrželi dotaci. Dále uvádí, že 

jde vlastně o závazek obce, že na to peníze máme. Pan Kábrt se dotazuje, zda se týká 

rekonstrukce i Kolové, což starostka potvrzuje.  

 

 



Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje: 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových 

odhadovaných výdajů projektu „Rekonstrukce VO - RVO I., II., III. Libavské Údolí“ ve výši 

max.        1.100.000 Kč tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „Rekonstrukce VO-RVO I., II., III. Libavské Údolí“ ve 

výši max. 550.000  tzn. 50% uznatelných odhadovaných výdajů projektu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 285 bylo schváleno.       

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 1/2021 

 

286/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším jsou finanční záležitosti, jako rozpočtová změna a rozbory 

hospodaření a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. 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. 1/2021 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti   0   Zdržel se 0 

Usnesení č. 286 bylo schváleno. 

 

 

9/ Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2020 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je rozbor hospodaření a předává slovo předsedkyni 

finančního výboru paní Dranczákové.  

 

287/21 

 

Paní Dranczáková uvádí jednotlivé položky rozborů hospodaření a částky. Dále konstatuje že 

finanční výbor rozbory hospodaření k 31.12.2020 projednal a doporučuje ZO jejich schválení. 

Starostka doplňuje, že ušetření peněžní prostředky z minulých let se průběžně zapojují do 

investic a dotazuje se, zda má někdo připomínky a dotazy. Pan Kábrt uvádí, že jako obvykle 

se zde spousta peněz projí, ale že to si lidé zvolili.  Další dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbor hospodaření Obce Libavské Údolí 

k 31.12.2020 a účetní závěrku Obce Libavské Údolí k 31.12.2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 287 bylo schváleno. 

 

 



10/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2020 + návrh na vyřazení  

 

288/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že dalším bodem jsou výsledky inventarizace. Uvádí harmonogram 

inventur a způsob provedení inventury a termíny. Dále čte zápis o průběhu inventur. Dále čte 

návrh na vyřazení majetku. Dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje výsledky inventarizace za rok 2020 včetně 

návrhu na vyřazení, který je přílohou inventarizace. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 288 bylo schváleno. 

 

 

11/ Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2020, návrh na rozdělení HV  

 

289/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že dalším jsou rozbory hospodaření ZŠ a návrh na rozdělení 

hospodářského výsledku. Čte jednotlivé položky a dále, že škola ve výsledku vykázala zisk, 

kdy tento žádá převést do rezervního fondu ve výši 325.250,37 Kč. Dále závěrem konstatuje, 

že finanční rozbor hospodaření ZŠ projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Pan Kábrt 

se dotazuje, co jsou za položky prostředky distanční výuky, kdy mu je sděleno, že se jedná o 

nákupy vybavení pro zřízení online výuky. Pan Bobčík uvádí, že se žáci konečně učí už i 

online, kdy to bylo spuštěno před 14 dny. Pan Kábrt se dotazuje, zda jsou nějací žáci, kteří 

nemají PC vybavení na tuto výuku, kdy starostka uvádí, že to již řešila s ředitelkou školy a 

údajně tomu tak není. Dále pan Kábrt upozorňuje, jako každý rok, na cenu nájmu bytu ve 

škole. Další dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozbory hospodaření ZŠ a MŠ 

v Libavském Údolí k 31.12.2020 a účetní závěrku ZŠ a MŠ k 31.12.2020. 

  

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 289 bylo schváleno.  

 

290/21 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí  schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a 

MŠ Libavské Údolí za rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení. 

      

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 290 bylo schváleno. 

 

 

 

 



12/ Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

 

291/21 

Starostka uvádí, že dalším bodem je vyhodnocení Strategického plánu obce 2019 – 2022 a 

předává slovo místostarostovi. 

 

Místostarosta čte strategický plán a jednotlivé položky s uvedením, které body jsou 

rozpracované, splněné, nebo dosud nesplněné a plánované, včetně těch, které probíhají. Pan 

Bobčík dále seznamuje přítomné v rámci akce Rybníček a Komunikace, že stále řešíme 

způsoby odvodnění ploch a rybníka, kdy vyžádal od projektanta vyjádření k možnosti 

zadržování vody v podzemní nádrži s možností využití závlahy v zahrádkářské kolonii, ale 

problém s případným přepadem by bylo nutné řešit pravděpodobně vybudováním podzemní 

kanalizace směrem k potoku. Starostka doplňuje, že by měla proběhnout videokonference 

s ministerstvem životního prostředí a projektantem, kdy bychom hledali nejlepší návrhy na 

získání na dotace na rybníček, která může jít až do výše 90% nákladů a jsou poslána předem. 

Pan Kábrt se dotazuje, zda se jídelna ve škole bude dělat již letos. Starostka uvádí, že by měl 

teprve být vyhlášen program na dotace, kdy to sleduje. Další dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí vyhodnocení plnění Strategického plánu 

obce 2019 – 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 291 bylo schváleno. 

 

 

13/ Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o. , KSÚS K.Kraje  

 

Starostka dále informuje, že dalším jsou smluvní vztahy.  

 

292/21 

 

První je každoroční návrh dodatku smlouvy se společností Komterm, která zajišťuje dodávku 

tepla, kdy návrh dodatku ke smlouvě všichni zastupitelé obdrželi. Jde o změny v položkách u 

tepla. Ptá se, zda má někdo dotazy a připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením kalkulačního dodatku pro rok 2021 

– přílohy č. 1 ke smlouvě KC TE 0138-10/07 s Komterm Čechy, s.r.o., Praha 4 a pověřuje 

starostku podpisem tohoto dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 292 bylo schváleno. 

 

293/21 

 

Starostka informuje, že další bod je smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic, kdy v rámci 

rekonstrukce veřejného osvětlení je na třech místech plánována pokládka kabelu protlakem 

pod silnicí a je třeba uzavřít smlouvu o užívání pozemku. Dotazy a připomínky nebyly.  

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání pozemku pro 

provedení a umístění stavby – zařízení č. US/3101/SO/2021 s Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a pověřuje starostku podpisem tohoto 

dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 293 bylo schváleno. 

 

 

14/ Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost p. Krejčí 

 

 

294/21 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je žádost paní Astrid Krejčí, která nás 

požádala o koupi pozemku p. č. 145 a 146. Uvádí, že se jedná o pozemky určené na bydlení 

venkovské za bývalým trojdomem. Dále uvádí, že v současné době je to pozemek, který nemá 

pozemkově samostatnou přístupovou komunikaci a to je problém, neboť by pak mohl být 

problém i s prodejem dalších pozemků v tom místě. Navrhuje tedy předně vyřešit přístupovou 

komunikaci k pozemkům a teprve poté případný následný prodej.  Dále čte celou žádost paní 

Astrid Krejčí. Starostka doplňuje, že už zahájila jednání s geodetickou kanceláří na změnu 

pasportu komunikací a zaměření, kdy by bylo možné pozemky rovnou rozparcelovat. Po 

zaměření by bylo vydáno stanovisko k cestě a poté by došlo k oddělení. Paní Krejčí o tomto 

byla již vyrozuměna. Pan Kábrt uvádí obecně, že pokud nás někdo žádá o pozemek, bylo by 

vhodné toho člověka pozvat na zasedání, aby to slyšel a mohl se k tomu vyjádřit. Starostka 

uvádí, že paní Krejčí je se vším srozuměna a nemohla se zúčastnit, ale je s ní v kontaktu. Dále 

se ptá, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo neměl.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí žádost p. Astrid Krejčí o koupi pozemků 

ppč. 145 a 146 k. ú. Libavské Údolí a odkládá zveřejnění záměru prodeje do doby, než bude 

provedeno pozemkové oddělení přístupové komunikace k těmto pozemkům a pověřuje 

k zajištění tohoto úkonu starostku obce.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 294 bylo schváleno. 

 

 

16/ Různé (Informace Ing. Evy Řezníčkové)  

 

 

295/21 

 

Starostka uvádí, že poslední bod je žádost paní Ing. Řezníčkové, která se již dnes vyjádřila a 

uvádí, že se to týká smlouvy na pronájem louky a zřízení dočasné pastviny, kterou jsme 

projednávali na předchozím zasedání. Dále uvádí, že k tomuto se vyjadřoval zastupitel pan 

Vít, který mluvil s lidmi na Kolové, kteří sousedí s pastvou a tito vyslovili nesouhlas se 

zřízením pastviny. Ptá se přítomných na názor. Pan Kábrt uvádí, že paní Řezníčková 

vysvětlila zřízení pastviny, navíc jen dočasné a nevidí v tom problém, naopak mu to přijde 



jako vhodné, kdy se tam již ovce místy pasou. Místostarosta uvádí, že s tím v zásadě taky 

souhlasí, ale na zasedání na kterém pan Kábrt nebyl, se k tomu vyjadřoval pan Vít za osadní 

výbor Kolová a asi bychom měli poslouchat ty lidi, kteří tam žijí. Navrhuje, aby se paní 

Řezníčková ještě lépe vyjádřila a promluvila s panem Vítem. Dále uvádí, že jsme jen dali na 

doporučení poradního výboru Kolové od lidí, kteří tam žijí, kdy na těch menších obcích a 

osadách někdy bývají vztahy různě napjaté a může pak docházet ke stížnostem občanů a 

různým střetům. Pan Kábrt s tímto také souhlasí. Další dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí informaci Ing. Evy Řezníčkové s tím, že  

Smlouvu s ČSOP Kynšpersko o pronájmu pozemku na Kolové ponechává bez úprav 

v původním znění. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 295 bylo schváleno. 

 

 

17/ Diskuze  

 

 Starostka uvádí, že otevírá diskuzi, kdy žádné příspěvky nebyly. 

 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 15. řádné zasedání ZO v 17:47 

hodin.  

 

 

 

 

Zápis sepsán dne 18.2.2021 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                              Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


