
Z á p i s 
 

z 22. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 10.2.2022 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluvena: paní Šebestýnová) 

                                                                                                

                 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: 

 

395/22 

 

Program: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starostky 

7. Zprávy komisí 

8. Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2021 

9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2021 + návrh na vyřazení  

10. Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2021, návrh na rozdělení HV  

11. Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

12. Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., R. Ježek, HT Sokostav, Ing. Kasková 

13. Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost ČSOP, výpověď p. Kardošová,  

14. Různé - Žádost NF Gaudeamus, Ceny - Obecní ples, Žádost Champions team, Svaz 

chovatelů, Přijetí daru pro ZŠ, Žádost o příspěvek na ČOV Neumanovi 

15. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a pouze byl doplněn o body: Žádost 

Champions team, Svaz chovatelů, Přijetí daru pro ZŠ, Žádost o příspěvek na ČOV 

Neumanovi 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.   

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 395 bylo schváleno 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 

 

396/22 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Bobčíkové a pana Marečka byl 

zápis schválen. Dále bylo za nepřítomnou předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou 



místostarostou konstatováno, že všechny body usnesení z 21. řádného zasedání ZO jsou 

splněny a průběžně plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 396 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

397/22 

Za ověřovatele byli navrženi pan Miloš Mareček a Eva Bobčíková a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 397 bylo schváleno.       

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

398/22 

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. 398 bylo schváleno.       

 

6/ Zpráva starostky 

 

399/22      

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. 399 bylo schváleno.       

 

7/ Zprávy komisí 

 

400/22 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou zprávy komisí a postupně vyzývá jednotlivé 

předsedy komisí, kteří čtou zprávu. Konkrétně pak pan Mareček podává zprávu za komisi pro 

mládež, sport a kulturu, paní Špačková podává zprávu za komisi školskou, paní Bobčíková 

podává zprávu za komisi pro občanské záležitosti a pan Vít podává zprávu za osadní výbor 

Kolová. Nikdo neměl dotazy ani připomínky k zprávám.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávy předsedů: 

komise pro mládež, sport a kulturu, komise školské, komise pro občanské záležitosti, 

osadního výboru – Kolová. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 400 bylo schváleno.       



8/ Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2021 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou 3 body finanční a předává slovo předsedkyni 

finančního výboru paní Dranczákové.  

 

401/22 

 

Paní Dranczáková uvádí jednotlivé položky rozborů hospodaření a částky. Dále 

konstatuje že finanční výbor rozbory hospodaření k 31.12.2021 projednal a doporučuje ZO 

jejich schválení. Starostka se dotazuje se, zda má někdo připomínky a dotazy, kdy žádné 

nebyly.  

 

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

Libavské Údolí k 31.12.2021 a účetní závěrku Obce Libavské Údolí k 31.12.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 401 bylo schváleno. 

 

 

9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2021 + návrh na vyřazení  

 

402/22 

 

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 2021 včetně návrhu na vyřazení, který je přílohou inventarizace. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 402 bylo schváleno. 

 

 

10/ Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2021, návrh na rozdělení HV 

   

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

hospodářského výsledku. 

Paní Dranczáková k bodu uvádí jednotlivé položky a dále, že škola vykázala zisk, kdy 

tento žádá převést do rezervního fondu ve výši 70.934,66 Kč. Dále závěrem konstatuje, že 

finanční rozbory hospodaření ZŠ projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Starostka se 

dotazuje se, zda má někdo připomínky a dotazy, kdy žádné nebyly  

 

403/22 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření ZŠ a 

MŠ v Libavském Údolí k 31.12.2021 a účetní závěrku ZŠ a MŠ k 31.12.2021. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 403 bylo schváleno.  



404/22 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí  schvaluje návrh rozdělení 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2021 dle přílohy tohoto usnesení. 

      

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 404 bylo schváleno. 

 

 

11/ Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

 

405/22 

 

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. 

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. 405 bylo schváleno. 

 

 

12/ Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., R. Ježek, HT Sokostav, Ing. Kasková 

 

Starostka dále informuje, že dalším jsou smluvní vztahy.  

 

406/22 

 

První je opět jako každý rok 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. Uvádí, že fixace je na 3 roky, a to za příznivou cenu zemního 

plynu a pokud se rozhodneme, tak se bude měnit cena jen u složky, kterou každoročně udává 

energetický úřad.  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 2022  – přílohy č. 1 ke smlouvě KC TE 0138-10/07 s Komterm Čechy, s.r.o., 

Praha 4 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 406 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



407/22 

 

Starostka informuje, že další bod je smlouva na stavební dozor na rekonstrukci 

kuchyně v ZŠ, a to s panem Ježkem, který realizoval i výběrové řízení na tuto akci. Uvádí, že 

realizace bude ještě letos. Dne 24.2.2022 dojde ke schůzce s ředitelkou školy 

k harmonogramu prací.  Uvádí, že do 30.9.2022 by mělo být vše hotové. Dále uvádí, že 

zastupitelé smlouvu obdrželi. Dotazy a připomínky nebyly.  

 

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

smlouvy s Radkem Ježkem s.r o. na akci „Libavské Údolí – Rekonstrukce stravovacího 

zařízení ZŠ a MŠ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 407 bylo schváleno 

 

408/22 

 

Starostka informuje, že další bod přímo navazuje, a to uzavření smlouvy s vítězem 

výběrového řízení na rekonstrukci stravovacího zařízení v ZŠ. K cenovému ujednání ve 

smlouvě sděluje, že v době sestavování rozpočtu byly ceny minimálně o 10 - 20% nižší než 

nyní. Tržní ceny stavebnin se neustále mění a nikdo není v tuto chvíli schopen stanovit jejich 

pořizovací cenu. Je tedy nutné předkládat, že smluvní cena bude navýšena. To bude případně 

řešeno dodatkem této smlouvy, kterou bude muset projednat zastupitelstvo. Dále uvádí, že 

zastupitelé smlouvu obdrželi 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. na „Libavské Údolí – Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ 

a MŠ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 408 bylo schváleno. 

 

409/22 

 

Starostka informuje, že další bod je smlouva s ing. Arch. Alexandrou Kaskovou, která 

nám bude zpracovávat změnu územního plánu č.1, týkající se využití koupeného pozemku 

nad ZŠ k budoucímu využití pro zahrádky a také změnu využití pozemku manželů 

Kočárkových. Dále uvádí, že zastupitelé smlouvu obdrželi a zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

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

č. 2201 s ing. Arch. Alexandrou Kaskovou MŠ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 409 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



13/ Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost ČSOP, výpověď p. 

Kardošová 

 

410/22 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je žádost paní Ing. Řezníčkové za 

ČSOP Kynšpersko o pronájem louky na Kolové, kdy na předchozím zasedání jsme již 

schválili řádně záměr pronájmu tohoto pozemku a žádost je jediná. Starostka doplňuje, že aby 

mohl svaz čerpat dotace je navržen pronájem dlouhodobý. K pronájmu se vyjádřil i zastupitel 

pan Vít, za osadní výbor Kolové, kdy doporučil pronájem. Dotazy ani připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem 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 ČSOP Kynšperko na dobu určitou do 31.12. 2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 410 bylo schváleno 

 

411/22 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je výpověď z nájmu zahrádky ze 

strany paní Martiny Kardošové, kdy žádost ZO bere na vědomí a v dalším bodě můžeme 

rovnou schválit záměr pronájmu této zahrádky. Dotazy ani připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď Martiny 

Kardošové z pronájmu části pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 412 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro   7  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 411 bylo schváleno 

 

412/22 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části 

pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 412 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 412 bylo schváleno 

 

 

14/ Různé - Žádost NF Gaudeamus, Ceny - Obecní ples, Žádost Champions team, Svaz 

chovatelů, Přijetí daru pro ZŠ, Žádost o příspěvek na ČOV Neumanovi 

 

413/22 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že v různém je první žádost o finanční příspěvek 

Nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb, která nás žádá opakovaně a jde o dějepisnou soutěž. 

Navrhuje schválit příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Další návrhy ani dotazy nebyly.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- 

Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, Cheb a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 413 bylo schváleno. 

 

 

414/22 

 

Starostka informuje, že další bod se týká projednání předání cen do tomboly obecního 

plesu. Uvádí, že v rozpočtu obce jsme měli vyčleněnu a schválenu částku 60.000,- Kč, kdy 

bylo zakoupeno 60 cen v hodnotě 47.989,- Kč a předány pořadateli plesu, kdy je však třeba 

tento bod projednat, aby vše bylo dle předpisů. Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s nákupem cen do tomboly 

v hodnotě 47.989,- Kč dle přiloženého seznamu a souhlasí s jejich předáním pořadateli 

Obecního plesu za účelem dalšího předání jednotlivým výhercům. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 414 bylo schváleno 

 

 

415/22 

 

Starostka informuje, že další bod je žádost pana Davida Pekuniaka o poskytnutí 

příspěvku na výjezdy soutěží v karate. Jelikož je na jednání přítomen předává mu slovo, aby 

přítomné seznámil s podrobnostmi. Pan Pekuniak uvádí, že nejprve by měli vyjet soutěžit do 

Srbska a poté na mistrovství světa do USA, což je finančně nejnáročnější a poté ještě do 

Itálie. Starostka uvádí, že ví, že David je velmi úspěšný sportovcem ve svém sportu a 

reprezentuje tak naši obec velmi dobře. Uvádí, že máme v plánu dost investic a potřebujeme 

finance, ovšem navrhuje přispět částkou ve výši 8.000,- Kč. Ptá se, zda má někdo jiné návrhy. 

Paní Špačková navrhuje částku 10.000,- Kč, kdy tuto částku navrhuje i pan Vít. Jiné návrhy 

nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve výši 

10.000,- Kč Champions team z. s. a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 415 bylo schváleno 

 

 

416/22 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že další žádost o finanční příspěvek je od svazu 

chovatelů z Kynšperka, kdy také žádají opakovaně a navrhuje schválit příspěvek jako 

v loňském roce ve výši 3.000,- Kč. Další návrhy ani dotazy nebyly.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- 

Kč Českému svazu chovatelů z. s. ZO Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostku uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 416 bylo schváleno 

417/22 

 

Starostka informuje, že další bod je darovací smlouva mezi paní Kočárkovou a ZŠ, 

kdy původně měly děti ze ZŠ prodávat své výrobky na kulturní akci na Vánoce, ale 

z epidemiologických důvodu k tomu nemohlo dojít, a tak k prodeji došlo později a za své si to 

vzala paní Kočárková. Děti za své výrobky utržily 8.286,- Kč kdy tyto peníze teď paní 

Kočárková daruje ZŠ a zřizovatel toto musí odsouhlasit. Dotazuje se, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s přijetím peněžního daru ve 

výši 8286,- Kč pro Základní a Mateřskou školu v Libavském Údolí od P. Markéty Kočárkové. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 417 bylo schváleno 

 

 

418/22 

 

Starostka uvádí, že poslední bod je žádost manželů Neumanových z Kolové o 

příspěvek na vybudování ČOV. Uvádí, že tato žádost je v souladu se zásadami, které jsme si 

schválili. Neumanovi doložili vše potřebné, čímž splnili podmínky a navrhuje jim příspěvek 

schválit. Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje žádost manželů 

Neumanových, čp. 88, Libavské Údolí o poskytnutí příspěvku na vybudování domovní 

čistírny odpadních vod ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 418 bylo schváleno 

 

 

 

15/ Diskuze  

 

 Starostka uvádí, že otevírá diskuzi, kdy pan Bobčík uvádí, že na Kolové začíná II. 

Etapa revitalizace parku a bylo vydáno povolení ke kácení dřevin, které byly navrženy 

odborníkem k odstranění a pokud by měl někdo zájem, zejména z Kolové o dřevo, ať se 

domluví s paní Řezníčkovou, která to má na starost. Dále uvedla paní Trepáková, že chválí 

Kolováky, že je to tam moc hezké a také chválí práci pana Víta jako zastupitele. Také se 

dotazuje, zda je ještě pan Kábrt zastupitelem, kdy jej dlouho neviděla. Starostka uvádí, že ano, 

ale že také neví, kde se zdržuje, neboť v obci ho nikdo nevídá a z jednání se neomluvil. Poté 

p. Trepáková upozornila na porušování vyhlášky obce k venčení psů a na pohyb jiných zvířat 

v obci, kdy není normální, aby se zde volně pohybovali slepice a lezli až do vchodu paneláku 



a také na pohyb koček. Pan Kiprý přítomným sděluje, jak to chodí ve Švýcarsku, kde mají 

zvířata dokonce povinně ve škole, aby o ně pečovali.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 15. řádné zasedání ZO v 18:00 

hodin.  

 

Zápis sepsán dne 17.2.2022 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                        

 

 

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


