
Z á p i s 
 

z 10. zasedání (mimořádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 12.3.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 15.30 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluveni: Tomáš Kábrt, 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. Rekonstrukce knihovny 

7. Rozpočtová změna č. 2/2020 

 

Starostka uvádí, že měl být pod bodem č. 3 investiční záměr Základní a mateřské 

škole, ale tento byl vynechán, neboť došlo ke změně. Dále čte navržený program a ptá se, 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 
 

196/20 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Šebestýnové a Špačkové byl 

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

že všechny body usnesení z 9. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 196 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

197/20 

Za ověřovatele byli navrženi paní Eva Bobčíková a paní Jana Dranczáková a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 197 bylo schváleno.       



5/ Volba volební návrhové komise 

 

198/20 

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. 198 bylo schváleno.       

 

6/ Rekonstrukce knihovny 

 

199/20     

  

Starostka uvádí, že nyní jsme měli projednávat investiční záměr Základní a mateřské 

školy. Bylo vše připravené k podání žádosti a v neděli to chtěla odeslat, aby se stihnul termín. 

Jelikož se ale dozvěděla na poslední chvíli, že nesplňujeme podmínky k podání žádosti, byl 

tento bod vypuštěn. Jde o to, že výběrové řízení i smlouva o dílo byla v režii ZŠ, takže tím 

pádem jako Obec o dotaci bohužel žádat nemůžeme. Dále uvedla, že MAS bude vypisovat 

dotační tituly a je již domluvená, že jakmile se tituly spustí, obdržíme ihned informaci. Poté 

se přihlásíme s oběma akcemi, tedy rekonstrukcí kuchyně i druhých sociálek. 

   

Uvádí, že další možnost dotačního titulu je ale z MAS na rekonstrukci knihovny a už 

minule jsme řešili, že je třeba jí opravit. Uvádí, že podmínkou je mít rekonstrukci knihovny 

ve strategickém záměru obce. Jelikož jsme to tam neměli, navrhuje zařadit tam tento bod. 

Dotazuje se, zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje doplnění Strategického 

záměru obce pro 2019 -2022 o Modernizaci knihovny 500 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se  0 

Usnesení č. 199 bylo schváleno.      

 

 

200/20     

 Starostka uvádí, že už si nechala udělat rozpočet na rekonstrukci knihovny, kdy 

celková částka s DPH je cca 337 tisíc korun. Uvádí, že naši zaměstnanci tam určitě zvládnou 

některé práce sami a ještě bychom z této částky cca 30 tisíc ušetřili. Navrhuje schválit 

nabídku, aby mohla rovnou podepsat smlouvu. Uvádí, že to je částka na stavební práce, na 

které bude vypsán dotační titul, kdy datum podání je od 6.4.2020 do 20.4.2020, takže to 

stihneme. Také už minule říkala, že na část stavebních prací a vybavení již požádala o dotaci 

na ČEZ, kdy na konci března by měl být znám výsledek. Dotazuje se, zda má někdo dotazy a 

připomínky. Paní Špačková se dotazuje, zda to je i s rozvody elektřiny apod. Starostka uvádí, 

že včetně rozvodů elektřiny, topení, omítky a další. Další dotazy nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje cenovou nabídku ve výši 

337.522,24 Kč firmy Sokostav HT s.r.o. na stavební práce v knihovně a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se  0 

Usnesení č. 200 bylo schváleno.       



7/ Rozpočtová změna č. 2/2020 

 

201/20     

 

Starostka dále informuje, že s tím souvisí i rozpočtová změna, kdy peníze na účtu na 

opravu máme v mimorozpočtových prostředcích, kdy nelze spoléhat pouze na dotace 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. 

2/2020.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se  0 

Usnesení č. 201 bylo schváleno.       

 

 

17/ Diskuze  

 

 Starostka uvádí, že otevírá diskuzi. Paní Trepáková se ptá, jak je to s dopravou a 

proplácením obědů seniorům a zda starostka jednala s firmou, co to dováží. Uvádí, že to není 

jednoduché, že si firma zjišťuje, kdo je schopen vařit a nemůže se o sebe starat a, že jsou tyto 

služby pro úzkou skupinu osob. Starostka uvádí, že to ví, že se společností „Pomoc v nouzi“ 

jednala, a že tato má určitá pravidla a nemůžou vozit obědy skutečně všem. Dále doplňuje, že 

jsme tento příspěvek zavedli jako pilotní návrh a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Paní 

Trepáková uvádí, že tuto společnost chce podporovat, ale že je to těžké, když se tam střídají 

lidé, které pak dochází k těm seniorům. Starostka uvádí, že firmu podporujeme, kdy jsme jim 

schválili finanční příspěvek na jejich provozní náklady.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 10. mimořádné zasedání ZO v 15:45 

hodin.  

 

Zápis sepsán dne 19.3.2020 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

   Jana Dranczaková  .................................      

                        

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


