
Z á p i s 
 

ze 21. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 16.12.2021 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (chybí: Špačková, 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: 

 

368/21 

 

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 30.09.2021 

8. Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2021 

9. Rozpočtová změna č. 9, 10/2021  

10. Rozpočet obce 2022 

11. Rozpočtový výhled obce 2024 

12. Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 

13. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2024 

14. Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2022 

15. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 

16. Pořízení změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí 

17. Plán práce ZO 2022 

18. Smluvní vztahy (Městská knihovna Sokolov, NOVAQUA s.r.o.  - dodatek č. 2,  IQ 

Projekt - dodatek č. 3, ČEZ Smlouva o sml. Budoucí o zřízení VB) 

19. Prodeje a pronájmy - Žádost ČSOP – prodloužení smlouvy 

20. Projekt „ Libavské Údolí – rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ a ZŠ“ 

21. Projekt „Zpřístupnění orchideové louky na Kolové“ 

22. Různé - Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., webové stránky obce 

23. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a že jej doplnila v bodě Smluvní vztahy o 

bod ČEZ Smlouva o sml. Budoucí o zřízení VB. Dále uvádí, 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  ano  7  ne  0  zdržel  0 

Usnesení č. 368 bylo schváleno.       

 

 



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 

 

369/21 

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

byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 20. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně 

plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 369 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

370/21 

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

Jiné návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 370 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

371/21 

Do návrhové komise byl navržena a zvolen pan Miroslav Bobčík a zapisovatelem také 

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 371 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

372/21      

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. 372 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 



7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2021 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a to body 7. až 14. dále 

předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.  

 

373/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že první bodem jsou rozbory hospodaření k 30.9.2021 a čte  

jednotlivé položky komentáře a rozborů. Dále konstatuje že finanční výbor byl s rozbory 

seznámen a doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé 

rozbory obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

 

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

k 30.09.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0 

Usnesení č. 373 bylo schváleno. 

 

 

8/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2021 

 

374/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod jsou rozbory hospodaření Základní školy 

k 30.9.2021 a čte opět jednotlivé položky. Dále konstatuje že finanční výbor byl s rozbory 

seznámen tyto projednal a doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni 

zastupitelé rozbory obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl. 

 

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

MŠ k 30.09.2021. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 374 bylo schváleno. 

 

9/ Rozpočtová změna č. 9, 10/2021 

 

375/21 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 9 a 10, kdy předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí, že změna č. 9 byla v kompetenci 

starostky a šlo o dotaci na tůni na Kolové. Dále čte jednotlivé položky a změny u obou 

rozpočtových změn. Uvádí, že finanční výbor byl se změnami č. 9 a 10 seznámen a 

doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé rozbory obdrželi a 

zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl. 

 

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

9/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 375 bylo schváleno. 



376/21 

 

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

10/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 376 bylo schváleno. 

 

 

10/ Rozpočet obce 2022 

 

377/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozpočet obce na rok 2022, kdy k projednání jej 

obdržel i finanční výbor, kdy předává slovo předsedkyni finančního výboru paní 

Dranczákové. Paní Dranczáková uvádí, jednotlivé položky rozpočtu a to jak příjmy, tak 

výdaje včetně zapojení mimorozpočtových prostředků. Starostka doplňuje, že v době přípravy 

rozpočtu ještě není jisté, jaké příjmy skutečně budou, kdy uvádí, že jsme do rozpočtu zařadili 

prozatím akce jako je oprava komunikace za Coopem, rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ 

a MŠ, doplnění VO v obci, změna ÚP a pořízení nové sekačky. Uvádí, že nikdo však neví, 

jaké budou ceny stavebních materiálů apod., kdy v tuto chvíli je to jen stanovení předběžných 

priorit akcí. Paní Dranczáková konstatuje že finanční výbor byl s návrhem rozpočtu seznámen 

a doporučuje ZO schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé rozpočet obdrželi a zda 

má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet obce Libavské 

Údolí pro rok 2022. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Obce Libavské Údolí pro rok 2022. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 377 bylo schváleno. 

 

 

11/ Rozpočtový výhled 2024 

 

378/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je střednědobý výhled obce pro rok 2024 a čte 

opět jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů, kdy uvádí, že rozpočet je 

vyrovnaný. Dále konstatuje že finanční výbor byl se střednědobým výhledem pro rok 2024 

seznámen a doporučuje ZO jeho schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé tento 

obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled obce 

Libavské Údolí pro rok 2024. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Obce Libavské 

Údolí pro rok 2024. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 378 bylo schváleno. 

 

 



12/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2022 

 

379/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočet ZŠ na rok 2022. Paní Dranczáková 

uvádí, jednotlivé položky rozpočtu a to jak příjmy, tak výdaje. Dále konstatuje že finanční 

výbor byl s návrhem rozpočtu seznámen, tento projednal a doporučuje ZO jeho schválení. 

Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé jej obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky, 

kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet Základní a 

mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2022, provozní příspěvek zřizovatele činí 1.000 tis. 

Kč. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 

2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0      

Usnesení č. 379 bylo schváleno. 

 

 

13/ Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2024 

 

380/21 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočtový výhled ZŠ pro rok 2024 a čte opět 

jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů. Dále konstatuje že finanční výbor byl s 

rozpočtovým výhledem pro rok 2024 seznámen a doporučuje ZO jeho schválení. Starostka 

doplňuje, že všichni zastupitelé tento obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo 

žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled 

Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2024. Přílohou tohoto usnesení je 

střednědobý výhled Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2024. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 380 bylo schváleno. 

 

 

14/ Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2022 

 

381/21 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je vztah mezi zřizovatelem a ZŠ. Dále čte 

jednotlivé povinnosti a termíny k jejich plnění. Dále konstatuje, že finanční výbor byl s tímto 

vztahem a zainteresovaností seznámen a doporučuje zastupitelům ZO schválení. Starostka se 

ptá, zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční vztah k rozpočtu 

zřizovatele pro rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 381 bylo schváleno 



15/ Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 

 

382/21 

 

Starostka uvádí, že další bod jsou nové obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů. 

Uvádí, že musely být přepracovány z důvodu změny legislativy a zároveň došlo k navýšení 

platby za odpad ze současných 600,- Kč na 650,- Kč. Uvádí, že důvodem je narůstající cena 

za svoz komunálního odpadu a skládkovné. Ta již bude narůstat každoročně. Dále však uvádí, 

že při rozpočítání celkových nákladů – komunál a velkoobjemový kontejner - na svoz odpadu, 

by na každého občana vycházela částka 760,- Kč na osobu. To by ale, nebylo spravedlivé, 

protože ne všichni občané velkoobjemový kontejner využívají. Tudíž ½ nákladů na 

velkoobjemový kontejner zůstává v režii obce a pak vychází cena 650,- Kč na osobu. Ptá se, 

zda má někdo k vyhláškám dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Libavské Údolí č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 382 bylo schváleno 

 

383/21  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Libavské Údolí č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 383 bylo schváleno 

 

 

16/ Pořízení změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí 

 

384/21 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je změna územního plánu. Uvádí, že 

informace zazněly už ve zprávě starostky, kdy nákupem pozemků nad Základní školou 

chceme tyto pozemky nadále pro občany využívat k zahrádkářské rekreaci, ale nejprve je 

nutné na tyto pozemky vyřešit vjezd a také změnit jejich využití v ÚP, aby tam mohly být 

realizovány drobné stavby k rekreaci, což v tuto chvíli nelze. Proto je nutné změnit ÚP. Také 

jsme obdrželi žádost od manželů Kočárkových na změnu využití pozemku, který je součástí 

jejich rodinného domu. Dále uvádí, že budeme reflektovat i na případné další žádosti o změnu 

ÚP. Ptá se, zda má někdo nějaké dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí: 

a) schvaluje záměr pořídit Změnu č. 1 Územního plánu Libavské Údolí, 

b) schvaluje pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí použití 

zkráceného postupu v souladu § 55a, 55b,  

c) schvaluje žádost o pořizování Změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí Městským 

úřadem Sokolov, odborem stavební a územního plánování, 



d) schvaluje obsah Změny č.1. Územního plánu Libavské Údolí,  

e) schvaluje Projekční kancelář Ing. Alexandry Kaskové, Karlovy Vary jako zhotovitele 

Změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí, 

f) schvaluje Bc. Janu Dranczakovou, jako člena zastupitelstva určeného pro spolupráci 

s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 384 bylo schváleno 

   

 

17/ Plán práce ZO 2022 

 

385/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším je plán práce a čte jednotlivé termíny 

zastupitelstva s tím, že lze mimořádné zastupitelstvo kdykoliv svolat. Dále bez připomínek. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje plán práce pro rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 385  bylo schváleno 

 

 

18/ Smluvní vztahy (Městská knihovna Sokolov, NOVAQUA s.r.o.- dodatek č. 2,  IQ 

Projekt dodatek č. 3, ČEZ Smlouva o sml. Budoucí o zřízení VB) 

 

 

386/21 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem jsou smluvní vztahy a nejprve jde o 

smlouvu s Městskou knihovnou v Sokolově jako každý rok. Uvádí, že příspěvek je opět 

18.000,- Kč. Uvádí, že zastupitelé smlouvu obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky, 

kdy žádné nebyly.  

 

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

smlouvy o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele 

knihovny a jejich distribuce v roce 2022 s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 386 bylo schváleno 

 

 

387/21 

 

Místostarosta dále informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

s NOVAQUA s.r.o., kdy jde o společnost, která zajišťuje projekt na rekonstrukci rybníčka. 

Uvádí, že po několika úředních jednáních, která se časově dosti protáhla, jsme došli k závěru, 

že v rámci rekonstrukce rybníka nemusíme řešit jeho odtok, neboť tento nemá žádný přítok. 



Je tedy nutné k úspěšnému dokončení projektu a vydání stavebního povolení s firmou uzavřít 

další dodatek k již uzavřené smlouvě. Uvádí, že zastupitelé dodatek obdrželi a zda má někdo 

nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 

smlouvy o dílo s NOVAQUA s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 387 bylo schváleno 

 

388/21 

 

Místostarosta dále informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 

s IQ Projekt na projekt komunikace od rybníčka k Marečkům. Uvádí, že projektantka byla 

dlouhodobě nemocná a také neproběhlo dosud jednání s Vodárny Sokolovsko k odvedení 

přebytečné vody a s ohledem na termíny je nutné uzavřít další dodatek a snad již poslední. 

Uvádí, že zastupitelé dodatek obdrželi a zda má někdo nějaké připomínky, kdy nikdo žádné 

neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 

smlouvy o dílo s IQ. Projekt s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 388 bylo schváleno 

 

389/21 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, kdy se jedná o žádost ČEZ, která bude vést přípojku elektro k pozemku 

pana Trepáka Tomáše v pozemcích obce, a proto je nutné zřídit věcné břemeno. Ptá se, zda 

má někdo nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 11042/IV-12-0019339 a dohodu o umístění 

stavby 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 389 bylo schváleno 

 

 

 

19/ Prodeje a pronájmy - Žádost ČSOP – prodloužení smlouvy 

 

390/21 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost od Českého svazu ochránců přírody, 

kterým jsme schválili pronájem pozemku č. 179/1 na Kolové o výměře 17034 m2, kdy tento 

pronájem byl na dobu určitou do 31.12.2021 a paní Řezníčková si požádala o další pronájem 

pozemku, kde by mohla být zřízena i dočasná pastva pro ovce. Místostarosta dále uvádí, že 

žádost projednal i osadní výbor Kolové, kdy předává slovo panu Vítovi. Pan Vít uvádí, 



výsledky z jednání osadního výboru, kdy paní Řezníčková uvedla, že oplocení pastviny bude 

vždy jen dočasné, nikoliv trvalé a osadní výbor doporučuje schválit pronájem ČSOP. 

Místostarosta konstatuje, že tak jako každý pronájem je nejprve nutné schválit záměr 

pronájmu tohoto pozemku a teprve na dalším zasedání je možné schvalovat pronájem. Ptá se, 

zda má někdo nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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   7  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 390 bylo schváleno 

 

 

20/ Projekt „ Libavské Údolí – rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ a ZŠ“ 

 

391/21 

 

Starostka dále informuje, že v dalším bodě musíme jako zastupitelé schválit souhlas, 

že v případě, že obdržíme dotaci na rekonstrukci stravovacího zařízení MŠ a ZŠ“ – výzva č. 5 

MAS Sokolovsko, tak tuto dotaci přijmeme. Uvádí, že toto je sice absurdní, když žádáme o 

dotaci, ale nutné pro další možnou realizaci záměru čerpat případnou dotaci, o kterou žádáme. 

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

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s přijetím dotace z PRV od 

SZIF na projekt reg.č. 21/005/19210/341/078/0014443 „Libavské Údolí – Rekonstrukce 

stravovacího zařízení MŠ a ZŠ“ – výzva č. 5 MAS Sokolovsko.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 391 bylo schváleno 

 

 

21/ Projekt „Zpřístupnění orchideové louky na Kolové“ 

 

392/21 

 

Starostka dále informuje, že další bod je žádost opět ČSOP paní Řezníčkové, kdy jak 

jsme se bavili o pronájmu louky na Kolové, tak navrhují na louce ještě realizaci chodníků a 

odpočinkového místa a laviček s informační tabulí, kdy investorem je NET4Gas a náklady 

jsou 328.000,- Kč. Obec nemá žádnou finanční spoluúčast a je pro nás  nutné vyslovit souhlas 

nebo nesouhlas. Místostarosta se dotazuje pana Víta, zda to osadní výbor také projednal, kdy 

pan Vít uvádí, že ano, že s tím také nebyl žádný problém a toto je vázáno i na ten pronájem 

louky. Další dotazy ani připomínky již nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s realizací projektu 

„Zpřístupnění pozemkové lokality orchideové louky na Kolové“ 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 392 bylo schváleno 

 



 

22/ Různé - Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., webové stránky obce 

 

393/21 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je žádost o příspěvek pro Pomoc v nouzi jako každý 

rok. Uvádí, že zastupitelé žádost všichni obdrželi a pokud jí pozorně četli, tak po nás žádají 

částku 100.000,- Kč. Místostarosta uvádí, že toto se mu zdá dost, když v obci pečují o 9 

klientů a toto se mu zdá neadekvátní. Uvádí, že nejsme povinni přispívat, tato organizace je 

nezisková a fungují i z příspěvků klientů a žádají i o dotace od obcí, které zmiňují v žádosti. 

Dále uvádí, že v roce 2021 jsme jim poskytli částku ve výši 10.000,- Kč a navrhuje maximální 

částku ve výši 15.000,- Kč. Ptá se, zda má někdo nějaké jiné návrhy nebo připomínky. 

Starostka uvádí, že na seniory také sami myslíme a pomáháme finančně, kdy máme schválen 

příspěvek na obědy ve výši 50% nákladů, dále senioři dostávají dárky v rámci životních 

jubileí a drobné dárky na vánoce včetně občerstvení zdarma, takže na seniory myslíme i my 

sami a také navrhuje částku 15.000,- Kč. Dotazuje se, zda má někdo jiné návrhy anebo 

připomínky. Nikdo ze zastupitelů ani občanů žádné neměl. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku pro Pomoc v nouzi o.p.s. ve výši 15.000,- Kč a pověřuje starostku uzavřením a 

podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0    

Usnesení č. 393 bylo schváleno 

 

 

394/21 

 

Starostka uvádí, že další bod je změna webových stránek, kdy požádala pana Víta, 

který se tomuto tématu věnuje a rozumí mu, o pomoc při hledání dodavatele. Poté předává 

slovo panu Vítovi, který přítomné podrobně seznamuje s výsledky hledání dodavatele, kdy 

v rámci jednání s firmou ANT studio s.r.o. dokázal dojednat nabídku pro obec. Dále uvádí 

smluvní podmínky, jejich výhody pro obec a konkrétní ceny. Uvádí, že správci webu budeme 

nadále my jako obec a bude naším majetkem, kdy nebudeme vázáni, což je výhodou. Dále 

pan Vít odpovídá i na dotaz občana k správě webových stránek. Starostka uvádí, že součástí je 

i servis tzv. 24/7, který je nutný v případě uveřejňování údajů při volbách a že návrh smlouvy 

prověřil i právník a ptá se zastupitelů, zda má někdo nějaké připomínky, kdy nikdo žádné 

neměl.  

 

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

ANT studio s.r.o. na tvorbu a správu webových stránek obce a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0    

Usnesení č. 394 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



23/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy paní Trepáková upozorňuje na to, 

že se jí nelíbí, že uprostřed obce parkuje nákladní auto firmy Colas, kdy tato firma by si měla 

zajistit parkování auta někde na svých pozemcích případně jinde mimo obec. Pan Kiprý 

upozornil na to, že lidé vhazují do kontejneru listí, které tam nepatří. Pan Štulíř se dotazuje na 

termíny svozu tříděných odpadů.  

 

Starostka obce popřála všem klidné Vánoce a po poděkování ZO a přítomným ukončila 21. 

řádné zasedání ZO v 18:10 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


