
Z á p i s 
 

ze 14. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 17.12.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluveni: Mareček, Šebestýnová, 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: 

 

257/20 

 

Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starostky 

7. Zpráva školské komise  

8. Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2020 

9. Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2020 

10. Žádost ZŠ o převod provozních prostředků  

11. Rozpočtová změna č. 7/2020  

12. Rozpočet obce 2021 

13. Rozpočtový výhled Obce 2023 

14. Rozpočet ZŠ a MŠ 2021 

15. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2023 

16. Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2021 

17. Zásady pro čerpání příspěvku  - DČOV Kolová 

18. Plán práce ZO 2021 

19. Smluvní vztahy (Městská knihovna Sokolov, NOVAQUA s.r.o.,  - dodatek č. 1, 

IQ Projekt - dodatek č. 2, Žádost ČSOP – změna ve smlouvě) 

20. Různé - Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., námitka starostky k zápisu ze 

dne 19.12.2019 

21. Diskuze 

 

 Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn, a že jej doplnila v různém o bod 

námitka starostky k zápisu ze dne 19.12.2019. 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.   

 

Schválen  ano  6  ne  0  zdržel   

 

Usnesení č. 257 bylo schváleno.       

 

 



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

258/20 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Šebestýnové a pana Marečka 

byl zápis schválen. Jelikož oba jsou z jednání omluveni, konstatuje za jmenované starostka 

obce, že zápis oba stvrdili podpisem, tudíž lze konstatovat schválení. Dále za nepřítomnou  

předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou, čte zápis kontrolní komise místostarosta 

pan Bobčík a je konstatováno, že všechny body usnesení z 13. řádného zasedání ZO jsou 

splněny a průběžně plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 258 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

259/20 

Za ověřovatele byli navrženi paní Bobčíková a paní Špačková a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 259 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

260/20 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 260 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

261/20      

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 261 bylo schváleno.       

 

 

 

 



 

7/ Zpráva školské komise    

 

262/20 

Starostka informuje, že dalším bodem je zpráva školské komise a předává slovo 

předsedkyni školské komise paní Špačkové, která čte zprávu komise.  

 

Přílohou č. 2 zápisu je zpráva školské komise 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu školské 

komise. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 262 bylo schváleno.       

 

 

8/ Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2020 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti, a to body 8. až 16. dále 

předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.  

 

263/20 

 

Paní Dranczáková uvádí, že první bodem jsou rozbory hospodaření k 30.9.2020 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 30.09.2020 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0    Zdržel se 0 

Usnesení č. 263 bylo schváleno. 

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2020 

 

264/20 

 

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

k 30.9.2020 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. Pan Stein z přítomných 

občanů se dotazuje, zda je nutné školu v obci nadále držet, když je to tak prodělečný. 

Starostka uvádí, že to prodělečné není. Pan Stein uvádí, že když se to spočítá, kolik se do toho 

každý rok vrazí, tak by se peníze daly použít na zkrášlení obce a cokoliv jiného. Starostka se 

jej dotazuje, jakou konkrétní částku má na mysli, že mu ráda odpoví. Pan Stein uvádí, že na to 

odpovídat nebude, že nám řekne svoje v diskuzi. Pan Stein ke škole již neměl žádné další 

dotazy ani nikdo z přítomných.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozbory hospodaření 

ZŠ a MŠ k 30.09.2020 

  

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 264 bylo schváleno.  

 

 

10/ Žádost ZŠ o převod provozních prostředků  

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je žádost školy o převod peněžních prostředků 

ve výši 130.000,- Kč z provozního do investičního fondu, které budou použity k nákupu 

interaktivních tabulí k distanční výuce. Starostka doplňuje, že prověřením této žádosti bylo 

zjištěno, že škola není oprávněná nakupovat majetek v hodnotě vyšší než 40 tis. Kč, jelikož  

se jedná o dlouhodobý odepisovaný majetek. Z tohoto je nutné, aby nám škola převedla zpět 

obci z provozního příspěvku částku 128.516 Kč, za kterou pro ni pořídíme interaktivní tabule 

sami. 

 

S tím souvisí i další bod, kdy jsme ZŠ schvalovali příspěvek pro rok 2020 ve výši 300.000,- 

Kč do investičního fondu. Investice v našem případě může pořizovat pouze zřizovatel, je tedy 

potřeba, aby se tyto peníze převedly z investičního do provozního fondu školy. Tato obě 

usnesení by bylo dobré neprodleně schválit, aby se vše stihlo koupit ještě letos – z rozpočtu  

roku 2020. Dále se dotazuje, zda má někdo nějaké dotazy či připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

265/20 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí ukládá ředitelce Základní a mateřské 

školy v Libavském Údolí převést neprodleně částku 128.516,- Kč z jejich provozního 

příspěvku zpět na účet zřizovatele – Obci Libavské Údolí – bude použito na nákup 

interaktivních tabulí.   

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 265 bylo schváleno. 

 

266/20 

 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí ukládá ředitelce Základní a mateřské školy v Libavském 

Údolí převést 300 tis. Kč z investičního fondu do provozních prostředků v rámci rozpočtu pro 

rok 2020.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 266 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/ Rozpočtová změna č. 7/2020 

 

267/20 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 7, kdy předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta čte jednotlivé položky a změny, které 

bude potřeba provést. Starostka se ptá se, zda má někdo dotazy a připomínky, kdy nikdo 

žádné neměl.  

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

7/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 267 bylo schváleno. 

 

 

12/ Rozpočet obce 2021 

 

268/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozpočet obce na rok 2021, 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. Starostka doplňuje, že v době přípravy rozpočtu nebylo možné predikovat propad 

daňových příjmů pro rok 2021. Nepříznivý důsledek pro státní rozpočet přinesla letošní 

pandemická situace, která zabrzdila ekonomiku a sníží výběr daní. Současná predikce 

daňových příjmů ukazuje pro náš obecní rozpočet propad o cca 2 mil Kč. Zatím jsme zahrnuli 

do rozpočtu všechny plánované akce, i když v minimálních částkách a uvidíme, jak se bude 

vyvíjet první čtvrtletí a poté se rozhodneme, které akce investiční akce v rozpočtu ponecháme 

a které odložíme.  Zapojili jsme přebytek minulých let resp. ušetřené peníze v takové výši, 

abychom i nadále měli rezervu na nečekané události minimálně 2 mil. Kč. Dále uvádí, 

největší investice, které byli do rozpočtu zařazeny a to:  

Oprava chodníků mezi čp. 117 -118 a OÚ – obě strany s náklady cca 600 tis. Kč, kdy budeme 

žádat o dotaci 50% na Karlovarském kraji poté se rozhodneme, zda provedeme či nikoliv. 

Veřejné osvětlení – rekonstrukce předpoklad 1.500.000,- Kč, žádost o dotaci 500 tis. byla 

podána, tudíž jsme do rozpočtu zařadili pouze milion. Uvidíme, jak se situace vyvine. Tato 

akce je ale prioritní, neboť VO je velmi zastaralé a začínáme mít problémy s revizemi. 

Oprava nájezdu – křižovatka Kolová, tam je vyčleněno 150 tis. + 50 tis. na projektovou 

dokumentaci k propojovací komunikaci k RD. 

Projektová dokumentace k revitalizaci parku Kolová s předpokladem 100 tis., ale opět 

uvidíme, jak se bude vyvíjet 1. čtvrtletí 

Projektová dokumentace na revitalizaci rybníčku s předpokladem 60 tis. kdy jde o 

nedočerpanou částku z roku 2020 na dokončení PD. 

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

 

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

Údolí pro rok 2021. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Obce Libavské Údolí pro rok 2021. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 268 bylo schváleno. 

 



 

 

13/ Rozpočtový výhled 2023 

 

269/20 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je střednědobý výhled obce pro rok 2023 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 2023 

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 2023. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Obce Libavské 

Údolí pro rok 2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 269 bylo schváleno. 

 

 

14/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2021 

 

270/20 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočet ZŠ na rok 2021. 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. 

Paní Bobčíková se ptá, zda je tam zahrnuta ta rekonstrukce kuchyně. Starostka uvádí, že jak 

již informovala, tak předpokládané náklady na tuto akci jsou ve výši 2.000.000,- Kč. Pokud 

ministerstvo financí vypíše dotační tituly, které bychom mohli na tuto akci využít, tak 

zkusíme požádat, jelikož bez dotace to nejsme schopni ufinancovat. Nikdo další dotazy 

neměl.  

 

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

mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2021, provozní příspěvek zřizovatele činí 1.000 tis. 

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

2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 270 bylo schváleno. 

 

 

15/ Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2023 

 

271/20 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočtový výhled ZŠ pro rok 2023 a čte opět 

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

rozpočtovým výhledem pro rok 2023 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 2023. Přílohou tohoto usnesení je 

střednědobý výhled Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 271 bylo schváleno. 

 

16/ Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2021 

 

272/20 

 

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 2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 272 bylo schváleno 

 

 

17/ Zásady pro čerpání příspěvku  - DČOV Kolová 

 

273/20 

 

Starostka uvádí, že další bod jsou zásady čerpání příspěvku na domovní čističku 

odpadních vod na Kolové, jelikož nemají kanalizaci jako zde v obci a příspěvek činí 20.000,- 

Kč. Uvádí, že zastupitelstvo ve svém strategickém plánu schválilo poskytnutí tohoto 

příspěvku a je třeba schválit zásady čerpání tohoto příspěvku. Dále čte jednotlivé body zásad 

a podmínky pro čerpání. Dále konstatuje, že vše bude uvedeno na webových stránkách obce. 

Uvádí, že zastupitelé zásady obdrželi a dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky.  

Dotazy nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje Zásady Obce Libavské 

Údolí pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce na vybudování domovní čistírny 

odpadních vod. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 273 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 



18/ Plán práce ZO 2021 

 

274/20 

 

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 2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

 

Usnesení č. 274 bylo schváleno 

 

 

19/ Smluvní vztahy (Městská knihovna Sokolov, NOVAQUA s.r.o.,  - dodatek č. 1, IQ 

Projekt - dodatek č. 2, Žádost ČSOP – změna ve smlouvě) 

 

 

275/20 

 

Místostarosta 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. 

Pan Stein se dotazuje na jakou knihovnu je ten příspěvek. Starostka uvádí, že na naší místní 

knihovnu, a že za ty peníze se nakupují knížky. Pan Stein uvádí, že si myslel, že knihovna je 

jen v Kynšperku. Starostka uvádí, že zde máme knihovnu řadu let a může do ní chodit. 

Sokolov nám knihy nakoupené za tento příspěvek do knihovny půjčuje. Pan Stein navrhuje, 

abychom si to domluvili v Kynšperku. Starostka uvádí, že Kynšperská knihovna takovou 

službu nenabízí. Dále bez připomínek. 

 

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 2021 s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 275 bylo schváleno 

 

 

276/20 

 

Místostarosta dále informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku ke smlouvě s NOVAQUA 

s.r.o., kdy jde o společnost, která zajišťuje projekt na rekonstrukci rybníčka. Uvádí, že v rámci 

projektové dokumentace bylo zjištěno, že je problém s odvodněním rybníčka a další 

problémy, kdy nelze konat zrychlené řízení a musí být vydáno klasické stavební řízení, které 

je časově mnohem náročnější, proto nebylo možné dodržet termín. Uvádí, že všichni 

zastupitelé zdůvodnění obdrželi a zda má někdo připomínky nebo dotazy. Pan Kovář se 

dotazuje, zda už příští rok bude rybníček hotový, kdy místostarosta uvádí, že zatím zůstane ve 

stavu v jakém je, než se dokončí projekt a pak se teprve může něco dělat. Dále bez 

připomínek. 

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 276 bylo schváleno 

 

 

277/20 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je podobný, kdy jde o opětovné uzavření dodatku 

s IQ Projekt na projekt komunikace od rybníčka k Marečkům, kdy opětovně máme problém 

s odvodněním. Uvádí, že všichni zastupitelé obdrželi podrobný dopis projektantky paní 

Pelcové a problém je stále stejný. Není kam odvézt povrchovou vodu a bez toho nemůžeme 

projekt dokončit. Nemáme děšťovou kanalizaci a do splaškové se nemůžeme připojit, dále že 

vsakování není možné, a tak nám zůstává ta možnost povrchových odpařovacích nádrží, které 

tam nechceme. Proto je potřeba opětovně prodloužit lhůtu dokončení projektu a musíme hned 

hledat ještě možná jiná řešení, nebo vyvolat jednání s vodárnami, kam odvést vodu. Bez toho 

se nehneme, jak paní projektantka popsala. Uvádí, že zastupitelé dodatek obdrželi a zda má 

někdo dotazy a připomínky. Pan Stein navrhuje vybudovat nádrž na vodu pro zahrádkáře. 

Místostarosta uvádí, že toto je jedno z řešení, ale pokud bude vybudována nádrž, musí mít 

přepad a ten musí někam vodu odvádět, a to právě není možné. Pan Stein uvádí, že přepad by 

bylo možné dát zahrádkářům. Místostarosta i starostka uvádí, že toto ale není legislativně 

možné, že to by již bylo dávno vyřešeno. Pan Stein uvádí, že pouštění vody do kanalizace je 

sebevražda v dnešní době a dnes jsou na zachytávání vody dotace. Myslí si, že by to tak šlo 

udělat, ale my máme jiné plány, a že mu tam taky někdo tvrdil, že tady není nikde voda na 

studny a najednou máme všude vodu. Dále, že kdybychom měli studny v obci, tak máme 

lacinější vodu než od vodáren. Dále bez připomínek.  

 

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

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

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 277 bylo schváleno 

 

 

278/20 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost od svazu ochranářů, kterým jsme schválili 

na zasedání do pronájmu pozemek na Kolové, aby tam mohli sledovat přírodu, kdy paní 

Řezníčková nás požádala o doplnění smlouvy o bod 6.3 a) dočasná pastva pomocí 

elektrických ohradníků a vypustit bod 6.4. Starostka uvádí, že jí to přišlo podivné, proč by se 

teď měli na té volné louce pást stáda nějakých zvířat, kdy to konzultovala se zastupitelem 

panem Vítem, kterému dává slovo, aby se k žádosti vyjádřil za osadní výbor Kolové a za 

občany, které tam oslovil. Pan Vít uvádí, že by nebylo ideální vytvářet na Kolové další 

ohraničené zóny, kdy tam již nějaké pastviny jsou a další část by se zadrátovala, byť dočasně. 

Uvádí, že původní plán byl pozemek pravidelně sekat, obhospodařovat, aby tam vznikala 

biodiverzita a toto není ideální a lidé se k tomu také nestaví pozitivně a mohlo by docházet i 

k dalším sousedským nešvarům, kdy Řezníčkům už patří pastvina u Čertova mlýna. Uvádí, 

důvody, proč to není dobré řešení, a to kontakt s obydlím, dále další kus zadrátovaného 

pozemku a prevence před možnými sousedskými nešvary. Proto se k žádosti jako osadní 



výbor nestaví pozitivně. Starostka děkuje, neboť se se týká především občanů Kolové, a že 

zastupitelé slyšeli názor a nechává na zastupitelích, jak rozhodnou. Pan Kiprý z řad občanů 

reaguje a vysvětluje, že co paní Řezníčková vymýšlí, běžně chodí v celé ČR a ty mobilní 

ohradníky jsou tam třeba 3 jen týdny v roce, protože se ta pastvina nespásá po celou dobu. 

Uvádí, že to mají třeba v Praze, neboť to vyjde levněji, než zaměstnanci, nebo v Berlíně a 

jezdí se na to koukat turisti a ještě za to platí. Nikdo již neměl žádné návrhy ani dotazy.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke 

smlouvě o pronájmu pozemku č. 179/1 k. ú. Libavské Údolí s ČSOP Kynšpersko, kde bude 

doplněn bod 6.3 a) dočasná pastva pomocí elektrických ohradníků a vypuštěn bod 6.4 

 

Výsledek hlasování: Pro  0  Proti   6  Zdržel se  0     

Usnesení nebylo schváleno 

 

 

20/ Různé - Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., námitka starostky k zápisu ze dne 

19.12.2019 

 

278/20 

 

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

rok. Uvádí, že po nás žádají částku 20.000,- Kč. Uvádí, že v roce 2019 jsme jim poskytli 

částku ve výši 10.000,- Kč a navrhuje opět přispět touto částkou. Dále čte dopis se žádostí. 

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 10.000,- Kč a pověřuje starostku uzavřením a 

podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti   0   Zdržel se  0    

Usnesení č. 278 bylo schváleno 

 

 

279/20 

 

Starostka uvádí, že další bod je její námitka k zápisu, kdy při prověřování plnění 

rozpočtu jsme narazili na to, že když jsme škole na rok 2019 schválili provozní příspěvek 

1.000.000,- Kč tak už v usnesení nebylo uvedeno přímo slovo „Provozní“ a v usnesení nebyl 

zahrnut investiční příspěvek 300.000,- Kč. Uvádí, že to sice projednali a schválili a v rozpočtu 

byla ta položka uvedená, ale usnesení nebylo úplně přesné. Takže abychom předešli 

problémům s případným auditem a kontrolou, tak je potřeba usnesení č. 152 z roku 2019 

doplnit o to slovíčko „Provozní“ a že investiční příspěvek činí 300.000,- Kč. Uvádí, že pokud 

to doplníme, bude to odpovídat skutečnosti a neměl by být žádný problém. Dotazuje se, zda 

má někdo dotaz nebo tomu nerozumí. Nikdo ze zastupitelů ani občanů žádné neměl. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s doplněním usnesení č. 

152/19 ze dne 19.12.2019 v následujícím znění (doplnění je vyznačeno velkým proloženým a 

podtrženým písmem). 

 



Doplnění 152/19:  

 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet Základní a mateřské školy Libavské 

Údolí pro rok 2020, PROVOZNÍ příspěvek zřizovatele činí 1.000 tis. Kč. INVESTIČNÍ 

PŘÍSPĚVEK ČINÍ 300 TIS. KČ. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Základní a mateřské 

školy Libavské Údolí pro rok 2020.  

 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti  0    Zdržel se    0   

Usnesení č. 279 bylo schváleno 

 

 

 

21/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy pan Stein se ptá proč je stále 

stejná cena za odpady 600,- Kč a třeba ve Strakonicích je cena 300,- Kč. Dále uvádí, že nám 

řekne proč to je, že to je proto, že zde máme moc odpadků a máme tu moc lidí, kteří neplatí za 

odpadky a tím to je. Uvádí, že nás na to upozorňoval, že u něj ve vchodě jsou lidé, kteří tam 

bydlí a neplatí. Uvádí, že mu starostka řekla, že pokud zde bydlí a nemají zde trvalý pobyt, 

nemusí platit odpadky. Dále, že jsme psali do lístečků něco, že musí doložit čestné prohlášení, 

že zde nebydlí. Ptá se, jak to budeme dělat a že si máme zjistit kde kdo bydlí, že máme poslat 

pana Flaka, aby to zjistil, a že když to budeme vědět zjistíme, že to je hromada peněz co teď 

platíme za ně. Dále že nemáme peníze na nic ani na důchodce, a že zde bydlí 23 let, vše platí 

a když mu bylo 50 nedostal ani korunu ani pohled. Když mu bylo 60, tak po měsíci dostal do 

schránky pohled bez známky a obálky. Uvádí, že teď mu bylo 65 a hodili jsme mu do 

schránky pohled bez známky. Paní Bobčíková uvádí, že ano že v den jeho narozenin mu 

vhodila pohled bez známky jako přání. Pan Stein uvádí, že do školy dáváme miliony, na 

Mikuláše a kdesi co si a důchodcovi nedáme pětikorunu, že se nestydíme. Poté přináší 

zastupitelům zpět pohled a přidává 5,- Kč. Uvádí, že v textu píšeme, že to je ze srdce a kdyby 

to tak bylo, tak jsme to poslali poštou. Starostka se ptá, zda nám přišel vynadat, že jsme mu 

poslali přání a pan Stein uvádí, že to je abychom si nedělali škodu v rozpočtu. Paní Bobčíková 

se snaží reagovat a pan Stein uvádí, že má mlčet, že ani jeho přítelkyně neobdržela přání, a že 

nemá úctu ke starším lidem, že máme jen ty svoje a jsme tu jen sami pro sebe, pro svoje 

rodiny, pro dětičky a školu. Uvádí, že se chováme k rozpočtu jako by byl jen náš a odchází 

z místnosti.  Paní Špačková, doplňuje, že máme cenu odpadů ještě nízkou a ceny se ještě 

zvyšují a oproti jiným to máme ještě levné. Pan Kiprý uvádí, že nejvíce odpadů vytváří děti. 

Starostka uvádí, jak se počítá cena za odpady, a že se snažíme vycházet občanům vstříc. 

Dochází k diskuzi k odpovědnosti za odpady a chování občanů k odpadkům.  

Paní Trepáková děkuje za pěkné poslední lístečky. Uvádí, že v rámci Velikonoční soutěže 

navrhuje i výzdobu podobnou betlému, že viděla velké slaměné figury zajíce a Velikonoční 

tématiku a dochází k diskuzi k Velikonoční výzdobě a nápadům, jak vytvořit výzdobu. Dále 

je diskuze o příbězích s dětmi z mateřské školy. Dále se dotazuje, zda je nám něco známo o 

tom, že nějaký parašutista skákal z komínu v bývalé kotelně. Místostarosta uvádí, že nám není 

nic známo, a že komín je Immogardu. Dále je na toto téma disktováno.  

Pan Kiprý se ptá, co bude s tou cestou u garáží, že se po tom nedá chodit, ani jezdit na kole. 

Starostka uvádí, že cesta je dle projektu. Pan Kiprý navrhuje to něčím zasypat. Starostka 

uvádí, že to je pro to, aby se tam vsakovala voda. Pak Kiprý uvádí, že teče voda víc než dřív 

na silnici.   



Starostka se ptá pana Kiprého, co bude dělat pro to, aby mu neustále utíkaly kozy z jeho 

pozemku, nelezly na školní zahradu a neničily majetek. Pan Kiprý uvádí, že je hlídá, ale že se 

tam dostávají. Uvádí, že se do školní zahrady dostane každý pes. Opakovaně se jej starostka 

ptá, co udělá proto, aby se tam kozy nepohybovaly, že se jich bojí děti učitelé. Pan Kiprý se 

ptá kdy to bylo, že jsou pořád s ním. Starostka uvádí, že to není pravda, a že má fotky kde se 

kozy pohybují po školní zahradě samy. Pan Kiprý uvádí, že tam nemáme plot. Místostarosta 

mu sděluje, že plot by snad měl mít on na ty kozy. Pan Kiprý uvádí, že nemůže za to, že mu 

nějaký parchant ze školy rozbije plot. Dále dochází k diskuzi k venčení koz ze strany pana 

Kiprého a k psím exkrementům v obci, kdy pan Kiprý obhajuje, proč běžně chodí pást kozy, a 

že v Rakousku je běžné mít zvířata i na náměstí.  

 

Starostka obce popřála všem klidné Vánoce a po poděkování ZO a přítomným ukončila 14. 

řádné zasedání ZO v 18:15 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

Martina Špačková  .................................      

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


