
Z á p i s 
 

z 13. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 16.2.2017 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny -  9 zastupitelů obce 

                                                                                                

                 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. Rozpočtová změna č. 1/2017  

8. Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2016  

9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2016  

10. Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2016, návrh na rozdělení HV 2016  

11. Smluvní vztahy – Město Kynšperk, Komterm s. r .o., p. Gaži, IQ projekt - dodatek  

12. Žádost o dotaci na K. kraj  

13. OZV 1/2016 – příloha č. 2 (Místní poplatek za odpady)  

14. Pronájmy/Záměry pronájmů–žádosti (p. Stein, p. Pernicová, p. Hájková, p. Zima, p. Bílá ) 

15. Různé (finanční dary - Gaudeaumus s.r.o., Jezdecký oddíl Kolová, p. David Pekuniak, ZŠ 

a MŠ)  

16. Diskuze 

 

Program byl v termínu před konáním zasedání zveřejněn na úřední desce. Starostka se 

dotazuje, zda jsou k programu připomínky. Dále je hlasováno o návrhu schválení programu, 

tak jak byl zveřejněn a navržen. Tento byl zastupiteli schválen.   

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

 

Na návrh ověřovatelů ze 12. řádného zasedání ZO paní Jany Dranczákové a Jany 

Kuhlové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 12. 

řádného zasedání ZO jsou splněny.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 



3/ Kontrola usnesení 

 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení z 11. a 12. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Silvie Šebestýnová a Mgr. Hana Kábrtová a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

     Schválen   ano  9  ne  0   zdržel  0 

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a Martina 

Špačková, zapisovatelem pan Bc. Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí. 

 

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

7/ Rozpočtová změna č. 1/2017  

 

Starostka uvádí, že další 4 body jsou body týkající se hospodaření a finanční 

záležitosti. Uvádí, že všechny materiály a rozbory byly řádně zveřejněny na úřední desce i 

elektronické desce a obdrželi je jednak zastupitelé tak i finanční výbor. Předává slovo 

předsedkyni finančního výboru, která čte změnu rozpočtu v příjmech a výdajích. Dále 

předsedkyně uvádí, že finanční výbor změnu projednal a doporučuje jí ke schválení. Dále je 

hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017. Paní Kábrtová se dotazuje a 

žádá vysvětlit, na co jsou příjmy týkající se 33.600,- Kč. Paní Dranczáková uvádí, že jsme 

obdrželi tyto peníze na výkon veřejné správy a starostka doplňuje, že to jsou peníze na žáky.  

Bez dalších dotazů a připomínek. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

 

 

 

 



 

8/ Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2016  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce. Předává slovo 

předsedkyni finančního výboru, která čte komentář. Dále předsedkyně uvádí, že finanční 

výbor rozbory projednal a doporučuje je ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO 

schvaluje rozbor hospodaření obce k 31.12.2016 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2016 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou výsledky inventarizace a dává slovo 

předsedkyni inventarizační komise paní Dranczákové, aby přítomné seznámila se zprávou. 

Paní Dranczáková čte zprávu a zápis inventarizační komise. Dále sděluje, že finanční výbor  

byl seznámen s výsledky inventarizace, tyto projednal a doporučuje je ke schválení. Dále 

uvádí položky návrhu na vyřazení nepotřebného majetku. Z občanů se dotazuje pan Stein, co 

je to za věci, které se vyřazují. Předsedkyně čte jednotlivé položky na vyřazení, které jsou již 

nefunkční nebo rozbité.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

10/ Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2016, návrh na rozdělení HV 2016 

 

 

Bod 271/17 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková sděluje jednotlivé položky a  

výsledky hospodaření školy. Uvádí, že škola žádá odepsání nedobytné pohledávky z roku 

2012 ve výší 541,- Kč a ztrátu pokrýt z rezervního fondu. Dále sděluje, že celkový přebytek 

hospodaření je částka 4.860, kterou škola chce přesunout do rezervního fondu. Dále uvádí, že 

finanční výbor rozbory hospodaření projednal a doporučuje je ke schválení. Starostka se dále 

dotazuje, zda má někdo připomínky, kdy žádné nebyly. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod 272/17 

 

Dále starostka dává hlasovat samostatně o schválení návrhu na rozdělení 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2016 dle přílohy. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 



 

 

11/ Smluvní vztahy 

 

 

Bod 273/17 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou smluvní vztahy kdy prvním bodem je uzavření 

dodatku č. 14 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem 

Kynšperk nad Ohří, kterou schvalujeme každoročně, kdy stále platí vyjednaná dohoda se 

společností Immogard, že nám přispívají půlkou částky. Dále je hlasováno o souhlasu s 

uzavřením dodatku a pověření starostky podpisem smlouvy.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod 274/17 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je uzavření dodatku ke smlouvě se společností 

Komterm, která zajištuje dodávku tepla do objektu budovy úřadu, tak jak v obci většině 

domů, kdy v dodatku je částka za teplo za Gj a dále předpokládaná spotřeba. Zastupitelé 

dodatek obdrželi. Dále je hlasováno o souhlasu s uzavřením kalkulačního dodatku pro rok 

2017 – přílohy č. 1 ke smlouvě TE 138-10/09 s Komterm Čechy, s.r.o., Praha 4 a pověření 

starostky podpisem smlouvy.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod 275/17 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je smlouva s panem Gažim, který nám zabezpečuje 

stavební dozor, kdy smlouvu všichni zastupitelé obdrželi a jde o dvě stavební akce, tedy 

opěrnou zeď a zpevnění plochy před čp. 73-74. Dále uvádí jednotlivé závazky ze smlouvy. 

Starostka uvádí, že smlouvu s panem Gažím jsme řešili již vícekrát, jde o odborníka ve svém 

oboru a ušetřil nám již mnoho peněz, nebo vymohl vícepráce. Uvádí, že je to pro nás 

výhodné. Ze zastupitelů neměl nikdo dotazy. Paní Bobčíková se dotazuje, zda bude omezená 

doprava, kdy starostka uvádí, že zřejmě bude až se bude dělat ta opěrná zeď. Uvádí, že zeď je 

v havarijním stavu a uvidí se až se to rozkope, kdy pod zdí údajně vede kanalizace do fabriky. 

Paní Kováčová uvádí, že pod tou zdí je kanalizace do fabriky, že se to v minulosti opravovalo 

a kanalizace se zvětšovala. Starostka doplňuje, že se to bude řešit a firma, která to bude 

provádět to bude muset udělat pořádně a že stromy se pokusíme zachovat kvůli odsaku vody. 

Jiné dotazy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí 

s uzavřením příkazní smlouvy č. 555/17 s p. Milanem Gaži a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  1 (Květoň) 

 

 

 

 



Bod 276/17 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je dodatek ke smlouvě s firmou IQ projekt, kdy jednou už 

jsme dodatek schvalovali. Jedna se prodloužení lhůty zpracování propojovací komunikace 

k plánovaným parcelám nad rybníčkem. Všichni zastupitelé smlouvu obdrželi a přímo ve 

smlouvě je uvedeno zdůvodnění a to přetrvávající komplikace s napojením na stávající 

komunikace. Starostka uvádí, že nejdříve nám to dopravní inspektorát odsouhlasil, pak přišly 

nějaké připomínky a paní Pelcová se snaží co nejdříve všechny připomínky zapracovat. Dále 

uvádí, že se možná spojí i s projektantem, který řeší stavbu kde byl dříve trojdům a pokusí se 

společně věc dořešit, neboť i tam je potřebná přístupová komunikace. Termín je tedy posunut 

do 31.12.2017 a doufá, že už bude dostačující. Paní Kováčová uvádí, že z toho pozemku 

odtéká léta voda a říkala si, že s ohledem na předchozí problémy s cestou a vodou, by asi 

nebylo od věci obnovit co tu asi dříve bylo, a to obnovit přírodní žlab v lese. Bylo by dobré 

vyřešit odtok té vody až do rybníčka. Starostka uvádí, že to vše víme a projektanti také. 

Místostarosta doplňuje, že rybníček řešíme již řadu let a jeho přítok je na pozemku lesů, tedy 

tam nemůžeme dělat nic. Paní Kováčová se ptá, jestli už jsme zjistili nebo dohledali co je za 

kanály nebo vedení tam, jak se to propadlo u Janků, kde to propadla velká voda. Starostka 

uvádí, že to se zasypalo a již se nic nepropadá. Nikdo k dodatku ke smlouvě neměl další 

připomínky. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s IQ PROJEKT s.r.o. 

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 

12/ Žádost o dotaci na K. kraj 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost o dotaci na Karlovarský kraj, kdy se jedná 

o zpevnění plochy před čp. 73-74, kdy předpokládané náklady jsou 580.000,- Kč a žádáme o 

polovinu což je maximum a začátkem dubna bychom se měli dozvědět, jestli dotaci obdržíme. 

Dále se dotazuje na případné náměty a připomínky, které nebyly. Dále je hlasováno o tom, že 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s podáním žádosti na Karlovarský kraj o dotaci 

na opravu zpevněných ploch u bytového domu  pozemek p. č. 61 a 62 k. ú. Libavské Údolí. 

 

Schválen   ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

13/ OZV 1/2016 – příloha č. 2 (Místní poplatek za odpady) 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou odpady, že již druhým rokem se odpady 

vypočítávají na osobu.  Uvádí, že se částka počítá ze skutečných nákladů předchozího roku. 

Dále že částka, která vyšla loni činí 602,- Kč z toho 250,- Kč je pevná částka a zbytek jsou 

náklady. Všichni zastupitelé obdrželi propočty a uvádí, že náklady činili 140.000,- a cca 

80.000,- je kontejner. Částka by tedy vycházela na rok 2017 ve výši 623,- Kč na osobu. 

Starostka dále uvádí, že to počítala dlouhodobě a že s ohledem na to, že kontejner nevyužívají 

všichni, ale tak polovina obce, navrhuje tedy, aby polovinu nákladů na kontejner hradila ze 

svého rozpočtu přímo obec. To by pak vycházelo na rok 2017 na osobu pouze 550,- Kč což je 

o 52,- Kč levnější než loni. Uvádí, že si myslí, že to je takové spravedlivější, ale nechává to na 

zastupitelích. Paní Špačková navrhuje, že by to asi nechala jako loni kolem těch 600,- Kč. 



Starostka doplňuje, že by to bylo 623,- Kč. Starostka ještě jednou vysvětluje, že by polovinu 

nákladů na kontejner hradila obec, a to by vyšlo 550,- Kč. Paní Kábrtová uvádí, že se přidává 

k paní Špačkové ke jejímu názoru. Navrhuje platit 600,- Kč, a to co by chybělo na ten 

kontejner, by doplatila obec. Paní Špačková uvádí, že 50,- Kč nikoho nevytrhne. Dále 

z občanů uvádí paní Kováčová, že náklady na odpady stouply o 50%, což je dost. Uvádí, že se 

ptala, proč došlo ke změně a starostka jí to vysvětlila. Dále se dotazuje, kolik peněz se vrací 

z vytříděného odpadu. Starostka uvádí, že to z hlavy neví. Paní Kováčová navrhuje, jestli by 

nestálo za to zvážit nákup kontejneru z dotace do majetku obce, což by byly ušetřené peníze 

za pronájem. Dále doplňuje, že návrh starostky se jí líbí, že i 50,- Kč je dost. Starostka 

doplňuje, že změnou plateb za odpady někdo ušetřil a někdo platí víc. Starostka uvádí, že 

dotace na odpady teď moc nejsou, ale že se o to budeme zajímat a že nechá hlasovat o 

návrzích. Dotazuje se paní Špačkové a paní Kábrtové, zda chtějí hlasovat tedy o protinávrhu, 

kdy obě uvádí, že ne, že se přikloní tedy k návrhu starostky. Dále je hlasováno o tom, že tedy 

budeme hlasovat o tom, že náklady na odpady za osobu na rok 2017 budou 550,- Kč, což je 

tedy přílohou č. 2 obecně závazné vyhlášky a o tom tedy budeme hlasovat. Dále je tedy 

hlasováno o tom, že Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje přílohu č. 2 k Obecně 

závazné vyhlášce obce Libavské Údolí č. 1/2016  o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  1 (Špačková) 

 

 

14/ Pronájmy/Záměry pronájmů–žádosti (p. Stein, p. Pernicová, p. Hájková, p. Zima, p. 

Bílá ) 

 

Bod 279/17 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy se jedná o pozemky, které 

jsou již v pronájmu, ale jedná se o prodloužení pronájmu. Jedná se o pana Zimu, paní 

Pernicovou, paní Bílou a pana Steina. Uvádí, že všechny záměry pronájmu již byly schváleny 

a projednány a zveřejněny a na každou zahradu si požádal pouze ten, kdo jí má v nájmu. První 

bod k projednání je žádost pana Zimy, který má pozemek v nájmu a žádá prodloužení do 

28.2.2018. Uvádí, že budeme postupně hlasovat jednotlivé body. Paní Kábrtová se ptá od kdy 

má pan Zima zahrádku, místostarosta uvádí, že asi dva roky. Uvádí, že zahradu prodlužujeme 

vždy o rok.  

Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl. 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části 

pozemku p.č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 279 m
2
 do 28.2.2018 p. Pavlu Zimovi.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

Bod 280/17 

 

Dále uvádí, že jde o stejnou věc, tedy paní Pernicová žádá o prodloužení pronájmu a 

bude to opět do 28.2.2018. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy 

nikdo žádné neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

pronájem části pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 129 m
2
 do 28.2.2018 p. Zdeně 

Pernicové čp. 55.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 



 

Bod 281/17 

 

Dále uvádí, že stejná věc, žádá paní Bílá o prodloužení pronájmu a bude to opět do 

28.2.2018. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl. 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části 

pozemku p.č. 130/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 280 m
2
 do 28.2.2018 p. Lucii Bílé čp. 69.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

Bod 282/17 

 

Dále uvádí, že stejná věc, žádá pan Stein o prodloužení pronájmu a bude to do 

2.3.2018. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl. 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části 

pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 116 m
2
 do od 1.3.2017 do 2.3.2018 p. Janu 

Steinovi čp. 66.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

Dále místostarosta doplňuje, že na předchozím zasedání jsme schválili záměr 

pronájmu zahrádky nad panelákem, o který požádala paní Hájková, ale před zasedáním 

žádost stáhla. Tak tedy pronájem projednávat nebudeme, záměr byl schválen a může se 

přihlásit další zájemce.  

 

Bod 283/17 

 

Dále uvádí, že dalším bodem je schválení záměru pronájmu, kdy jde o zahrádku za čp. 

95, kterou má v nájmu paní Kardošová a žádá o prodloužení. My teď ovšem musíme nejprve 

schválit záměr pronájmu a až na příštím zasedání to můžeme prodloužit. Dále se dotazuje, zda 

má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl. Dále je hlasováno o tom, že 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 74 k. ú. 

Libavské Údolí o výměře 108 m
2
.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

Bod 284/17 

 

Dále uvádí, že dalším bodem je stejný případ, kdy má v nájmu zahradu pan Bubenčík, 

který chce nájem prodloužit. Uvádí, že opět budeme schvalovat záměr pronájmu a až na 

příštím zasedání to můžeme prodloužit. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce 

Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 130/1 k. ú. Libavské Údolí o 

výměře 83 m
2
.  

  

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 



15/ Různé  

 

Bod 285/17 

 

Místostarosta obce uvádí, že dalším bodem je žádost Nadačního fondu Gaudeamus, 

Cheb o finanční příspěvek, který jsme schvalovali již opakovaně i v loňských letech, kdy se 

opět uskuteční dějepisecká soutěž. Místostarosta uvádí, že v předchozích letech nás zmiňovali 

v knize jako sponzora soutěže. Místostarosta navrhuje poskytnout finanční dar jako loni ve 

výši 2.000,- Kč. Starostka doplňuje, že kdyby měl někdo zájem se podívat do té knihy, kde 

jsou i otázky je k dispozici na OÚ. Nikdo neměl připomínky a dále je hlasováno o tom, že 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč Nadačnímu 

fondu Gaudeamus, Cheb.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

Bod 286/17 

 

Místostarosta obce uvádí, že dalším bodem je žádost paní Kacetlové, která má 

jezdecký klub s koňmi na Kolové, kdy nás žádá o finanční příspěvek ve výši 2.600,- Kč. 

Doplňuje, že zastupitelé žádost obdrželi a že nás žádá každoročně a navrhuje dar poskytnout 

v žádané výši. Starostka doplňuje, že nám paní Kacetlová nám půjčila na den dětí i poníka na 

ježdění pro děti. Dále je hlasováno o tom, že Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

finanční dar ve výši 2.600,- Kč Jezdeckému klubu Kolová, z. s. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

Bod 287/17 

 

Místostarosta obce uvádí, že dalším bodem je žádost pana Davida Pekuniaka, který je 

přítomen, kdy nás žádá, že chce vycestovat na mezinárodní závody v karate na mistrovství 

Evropy do Rumunska a žádá nás o příspěvek, kdy nám vyčíslil náklady na reprezentaci ve 

výši 12.000,- Kč a žádá nás o 10.000,- Kč. Doplňuje, že žádost všichni obdrželi a v minulosti 

jsme již také přispívali a je tedy na zastupitelých, jak se rozhodnou. Dále dává slovo panu 

Pekuniakovi, který uvádí, že jsou v žádosti uvedeny celkové náklady, které jsou na dopravu, 

startovné, ubytovaní a že bude rád za každou částku kterou bychom přispěli, i kdyby to byly 

2000,- Kč. Starostka doplňuje, že když jsme posledně přispěli, obdrželi jsme kompletní a 

přehledné vyúčtování našeho příspěvku. Paní Špačková uvádí, že se David může pochlubit 

úspěchy a paní Kuhlová doplňuje, že David má úspěchy a reprezentuje nás dobře. Dále paní 

Kuhlová navrhuje přispět částkou 8.000,- Kč. Dále paní Kábrtová navrhuje 3.000,- Kč, aby to 

bylo stejně jako na jezdecký oddíl. Starostka doplňuje, že jezdeckému oddílu jsme přispěli 

100% tedy vše co žádali. Paní Kábrtová uvádí, že mají taky jiné náklady. Pan Květoň uvádí, 

že se jedná o našeho občana a mělo by se mu dát aspoň 50%. Jiné návrhy nebyly. Dále je tedy 

hlasováno o návrhu paní Kábrtové.  

 

Je hlasováno o tom, že Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve 

výši 3.000,- Kč Champions team z. s., příspěvek na výjezd člena pana Davida Pekuniaka na 

Mistrovství Evropy 

 

Návrh nebyl schválen   ano  1 (Kábrtová)   ne  6  zdržel  2 (Bobčík, Květoň) 

 



Dále je hlasováno o návrhu paní Kuhlové a to o tom, že Zastupitelstvo obce Libavské 

Údolí schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč Champions team z. s., příspěvek na výjezd 

člena pana Davida Pekuniaka na Mistrovství Evropy 

 

Schválen   ano  8   ne  1 (Kábrtová)  zdržel  0 

 

Bod 288/17 

 

Místostarosta obce uvádí, že posledním bodem je finanční dar naší základní škole, kdy 

pan Jakub Panský se rozhodl dát finanční dar naší škole a jelikož jsme zřizovatelé musíme dar 

schválit. Jedná se o částku ve výši 7.500,- Kč na vybavení školy. Dále je hlasováno o tom, že 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje přijmutí finančního daru Základní a mateřské 

škole v Libavském Údolí ve výši 7.500,- Kč poskytnutým p. Jakubem Panským 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

19/ Diskuze  

 

 V diskuzi místostarosta doplňuje, že projekt na hřiště je téměř hotový, kdy v současné 

době projektant řeší se stavebním úřadem detaily řízení.  

Paní Kábrtová se dotazuje, zda by nešlo před Silvestrem rozdat mezi lidi letáky 

k používání pyrotechniky jako osvětu, bylo by dobré, aby lidé věděli, kam se můžou obrátit 

pokud se stanou obětmi nějakého poškození pyrotechnikou apod. Starostka uvádí, že s tím 

počítáme a místostrarosta uvádí, že se to může uvést i v lístečcích obce.  

Pan Květoň se dotazuje, zda by šla dát kamera na parkoviště, kde vykradli auto, 

starostka uvádí, že záleží, kolik by stála. Pan Květoň uvádí, že se tam lidé bojí parkovat.  

Paní Kováčová uvádí, že na ZO nechodí ale čte pravidelně zápisy a má pár 

připomínek. Uvádí, že nikdy neviděla, že by obec požádala o nějakou výpomoc lidi z úřadu 

práce, že pan Flak a Gaucsik toho mají na údržbu hodně. Uvádí, že máme okolo cesty bodláky 

a že jednoduché práce by mohli lidi dělat. Dále, že s každým deštěm se vyleje na silnici halda 

písku a chlapi to musí uklízet. Navrhuje opravu plochy pod obchodem. Dále uvádí, že 

v minulosti se uklízeli silnice na krajích, a že teď se to za ty roky nakupilo a voda nemá kudy 

odtékat. Že se silnice zužují malování čar na krajnicích, jelikož krajnice se nečistí. Dále 

upozorňuje, že po odvozu odpadů by se mohlo okolo také uklidit, dále vyplít záhonky, což 

jsou všechno jednoduché práce. Také uvádí, že cesta na Kolovou je plná bolševníků a neví 

kdo má povinnost jej likvidovat. Starostka uvádí, že majitel pozemku Lesy ČR a že to že naši 

pracovníci to vysekávají je naše činnost navíc. Paní Kováčová uvádí, že je třeba na Lesy 

tlačit, že když na úřadě pracovala tak jejich úsilím došlo k opravě komunikace z Libavského 

Údolí na Kolovou a došlo k poškození komunikace při stavbě dálnice a dnes tam zase poblíž 

těží a Lesy tu cestu ničí. Uvádí, že tenkrát ředitelství silnic slíbilo opravu a tuto provedlo jen 

před most a cesta z Kolové opravena nebyla. Stejně Lesy ČR poškodili komunikaci při těžbě 

poblíž horních garáží, kdy promáčkly silnici a nic neopravily. Uvádí, že bychom měli tedy 

tlačit na Lesy k nápravě. Místostarosta dodává, že konkrétně poškození silnice řešila Správa a 

údržba silnic přímo s Lesy ČR a je to v jejich kompetenci a nemůžeme to ani řešit. 

Místostarosta uvádí, že to musí řešit správce komunikace a ne obec. Dále, že jsme opravu 

komunikací řešili několikrát a je to otázka financí a priorit silnice jsou silnice v kraji v horším 

stavu. Paní Kováčová doplňuje že nám chtěli cestu dát do správy, což se odmítlo. Starostka 

doplňuje, že nám to k odkoupení nabízeli znovu, což jsme odmítli. Paní Kováčová uvádí, že 



chce tlačit na ty instituce. Místostarosta opakuje, že to děláme a že správce komunikací to řeší 

se těmi co to poškozují a asi i škody platí, ale je otázkou jestli se ty peníze vrací do té silnice 

zpět, ale ta silnice na Kolovou se od té doby opravovala již dvakrát a po zimě bude potřeba 

opravit každou druhou silnici. 

Paní Kováčová dále upozorňuje, že zaměstnanci obce nestíhají udržovat dětská hřiště a 

parky, kdy viděla v Sokolově výzvu obcím, které potřebují pronajmout brigádníky mají se 

obrátit na městský úřad. Bylo by to řešení na ty drobné práce. Například hřiště u bývalé 

kotelny je zarostlé a děti pak okopávají balónem zdi domů.  Starostka uvádí, že vzít lidi 

z úřadu práce je problém, že už absolvovala s několika dalšími obcemi několik sezení, kdy 

lidi si vybrat nemůžeme a ten člověk, co k nám má jít, rovnou řekne že nepřijde, nebo řekne, 

že půjde marodit. Dále že ho musíme zaškolit, dát mu pracovní pomůcky a ve finále nás to 

stojí více peněz než užitek. Místostarosta doplňuje, že jsme měli lidi z úřadu práce a že třeba 

ani ten člověk nepřišel. Paní Kováčová navrhuje, že máme zkusit oslovit ty lidi z městského 

úřadu. Starostka uvádí, že si je můžeme vzít i z úřadu práce, ale lidi dělat nechtějí. Paní 

Špačková uvádí, že dříve museli lidi bez práce dělat v obci. Místostarosta uvádí, že nemuseli, 

ale když šli, tak měli třeba větší dávky. Pan Květoň doplňuje, že lidi na úřadu práce dělat 

nechtějí, že je tam 2000 nabídek práce. Starostka doplňuje, že jsme lidi z úřadu práce měli, 

třeba pana Dulovce a pana Makovce, a fungovalo to, ovšem ty mladí dělat nechtějí. 

Místostarosta  uvádí, že je to jak říká pan Květoň, že práce je dost, ale lidi co jsou na úřade 

práce dělat evidentně nechtějí. Paní Kováčová uvádí, že prostě pro dva lidi na obci je tu hodně 

práce.  

Paní Bobčíková se dotazuje, zda nebude zase někdo posuzovat stromy, že dub za její 

zahradou je asi nemocný a hrozí možná i jeho pád. Místostarosta doplňuje, že osloví 

odborníka a nechá vypracovat posudek na strom, což pro obce činí bezplatně. 

Paní Kováčová ještě uvádí, že jak se dělala ta cesta u nich za domem, tak příště až se 

bude něco dělat, aby o tom byla informována včas, že cesta se udělala a mají u domu ještě 

více vody než předtím a že budou muset udělat novou izolaci. Uvádí, že cesta je hezká ale je 

tak vyvýšená že ta voda jim teče za izolaci baráku. Dále zmiňuje detaily provedení cesty a 

předpokládané opravy. Starostka uvádí, že jde o provizorní řešení a případné práce s nimi 

budeme řešit. Dále dochází k diskuzi k odtoku vody na uvedeném místě. Paní Kováčová 

uvádí, že chce jen, až se bude něco dělat, aby byla včas informována. Starostka uvádí, že letos 

to určitě nebude.  

 Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 13. řádné zasedání ZO v 

18:05 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

   Mgr. Hana Kábrtová ................................. 

 

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

          

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


