
Z á p i s 
 

z 9. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 13.2.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluven: pan Marek Vít) 

                                                                                                

                 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. Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2019 

8. Rozpočtová změna č. 1/2020 

9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2019 

10. Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2019, návrh na rozdělení HV 

2019 + odpis nedobytné pohledávky  

11. Informace o rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ a MŠ 

12. Směrnice 3/2019 Inventarizace majetku 

13. Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

14. Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., MK Sokolov, Cetin a.s.  

15. Pronájmy/Záměry pronájmů – žádost p. Kovářová, p. Bobčík, p. Picmaus 

16. Různé – příspěvek na dovoz obědů seniorům, příspěvek Champions team z.s., 

příspěvek rybářský svaz, Nadační fond Gaudeamus 

17. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn 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.   

 

Schválen  ano  7  ne  0  zdržel  0 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

172/20 

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

byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 



konstatováno, že všechny body usnesení z 8. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně 

plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 172 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

173/20 

Za ověřovatele byli navrženi paní Silvie Šebestýnová a Martina Špačková a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 173 bylo schváleno.       

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

174/20 

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

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 174 bylo schváleno.       

 

6/ Zpráva starostky 

 

175/20      

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. 175 bylo schváleno.       

 

V čase 17:07 přichází na jednání zastupitel pan Tomáš Kábrt 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2019 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a dále předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.  

 

176/20 

 

Paní Dranczáková uvádí jednotlivé položky rozborů hospodaření a částky. Dále 

konstatuje že finanční výbor rozbory hospodaření k 31.12.2019 projednal a doporučuje ZO 

jejich schválení. Starostka se dotazuje, zda má někdo připomínky a dotazy. Pan Kábrt uvádí, 

že obecně se zde spousta peněz projí, že se neinvestuje, ale je dobré, že se ukládá na účet na 

budoucí investice, ale pořád se o nich jen mluví. Dále, že neví, jestli jsme přihlášeni 

v nějakých programech. Starostka uvádí, že kdyby přišel včas, tak by slyšel zprávu, kde 

všechno četla, kde všude zažádala o dotace a jaké akce jsou rozběhnuté. Starostka navrhuje, 



že předloží panu Kábrtovi zprávu, aby si jí mohl přečíst. Ten souhlasí. Další dotazy a 

připomínky nebyly.  

 

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

Libavské Údolí k 31.12.2019 a účetní závěrku Obce Libavské Údolí k 31.12.2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 176 bylo schváleno. 

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 1/2020 

 

177/19 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je rozpočtová změna a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí, že došlo k přesunu položek a čte 

jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor rozpočtovou změnu projednal a 

doporučuje zastupitelstvu schválení. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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

1/2020 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti   0   Zdržel se 0 

Usnesení č. 177 bylo schváleno. 

 

 

9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2019 

 

178/20 

 

Paní Dranczáková uvádí, že dalším bodem jsou výsledky inventarizace. Uvádí 

harmonogram inventur a způsob provedení inventury a termíny. Dále čte zápis o průběhu 

inventur. Dotazy a připomínky nebyly.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje výsledky inventarizace za 

rok 2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 178 bylo schváleno. 

 

 

10/ Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2019, návrh na rozdělení HV 2019 + odpis 

nedobytné pohledávky 

 

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

HV a odpis pohledávky.  

Paní Dranczáková k bodu uvádí jednotlivé položky a dále, že škola ve výsledku 

vykázala zisk, kdy tento žádá převést do rezervního fondu ve výši 323.415,- Kč a 30.000,- Kč 

do odměn. Dále závěrem konstatuje, že finanční rozbory hospodaření ZŠ projednal a 

doporučuje zastupitelům schválení, dále doporučuje odpis nedobytné pohledávky ve výši 



270,- Kč, včetně převedení zisku školy do rezervního fondu a do odměn. Pan Kábrt uvádí, 

jako každý rok, že by měly být srovnány ceny pronájmu v obci pro všechny stejně, kdy ve 

škole se platí 600 Kč a jinde dvojnásobek. Dále uvádí, že není smyslem školy, aby měla zisk, 

a když tedy mají rezervu, tak by měli tyto peníze použít na rekonstrukci kuchyně, aby se 

mohlo vařit pro seniory. Starostka uvádí, že proto se tyto peníze převádějí do rezervního 

fondu, a že se k rekonstrukci kuchyně dostaneme, že bude mít paní Špačková zprávu ředitelky 

školy. Starostka doplňuje, že tyto peníze se z rezervního fondu použijí. Pan Kábrt ještě 

doplňuje, že si přečetl zprávu, a že tam je pouze jedna žádost o dotaci na komunikaci. 

Starostka doplňuje, že další je žádost o dotaci od nadace ČEZ a doplňuje, že bez projektu 

nelze žádat o dotaci. Pan Kábrt namítá, že na tu cestu to trvá dva roky a starostka uvádí, že 

sám ví, co všechno se kolem cesty děje, že jsme to spojili s opravou rybníčka a nemůžeme 

najít řešení, jak to odvodnit. Uvádí, že před týdnem zde byla schůzka a hledáme řešení, neboť 

pokud toto nevyřešíme, tak nám nikdo dotaci nedá. Pan Kábrt namítá, že už před rokem jsme 

tam měli navrhnuty retenční nádrže. Starostka uvádí, že jsme ty projekty spojili a řešíme to 

s projektanty přes rybník, kdy bychom ho k tomu využili. Místostarosta uvádí, že osobně 

s panem Kábrtem jednal o tom, že ty retenční nádrže jsou vlastně betonové bazény naplněné 

kameny a ty v parku nechceme, a proto jsme toto řešení zavrhli, neboť nejde o vsakovací, ale 

vlastně odpařovací nádrže. Pan Kábrt uvádí, že už to bylo ve fázi stavebního povolení. 

Místostarosta uvádí, že ano, ale že nešlo o retenční, ale odpařovací. Dále že vsakovací nádrže 

nelze udělat v místě, kde je jílové podloží a bude potřeba udělat geologický průzkum a 

budeme řešit kam odvést vodu, kdy se nabízí místo nad garážemi, kde historicky nějaký 

rybník byl a byl zřejmě odvodněn kdoví kam a je zanesen i v mapách. Podle toho průzkumu 

se rozhodne co dál, ale bez odvodnění se nehneme z místa. Starostka uvádí, že nám laikům se 

to může zdát jednoduché, ale je potřeba dodržet nějaké zásady a normy. Také, že bez 

hotového projektu není možné žádat o dotace, že to nikdo úmyslně nezdržuje i peníze na to 

jsou.  

Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení: 

 

179/20 

 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozbory hospodaření ZŠ a MŠ 

v Libavském Údolí k 31.12.2019 a účetní závěrku ZŠ a MŠ k 31.12.2019. 

  

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 179 bylo schváleno.  

 

180/20 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí  schvaluje návrh rozdělení 

hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

      

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 180 bylo schváleno. 

 

181/20 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí  souhlasí s odpisem nedobytné 

pohledávky ZŠ a MŠ v Libavském Údolí ve výši 270,- Kč dle přílohy č.  2  tohoto usnesení.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 181 bylo schváleno 



 

11/ Informace o rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ a MŠ 

 

182/20 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je zpráva ředitelky školy o průběhu rekonstrukce 

sociálního zařízení a předává slovo předsedkyni školské komise paní Špačkové. Ta čte zprávu 

ředitelky k výběrovému řízení. Nikdo neměl dotazy ani připomínky. Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ o zahájení a 

průběhu rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ a MŠ. Zpráva je přílohou č. 3 usnesení zastupitelstva. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti   0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 182 bylo schváleno. 

 

 

 

12/ Směrnice 3/2019 Inventarizace majetku  

 

183/20 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je směrnice, kterou všichni zastupitelé obdrželi, 

kdy tato byla zastaralá a bylo potřeba jí obnovit kvůli nové legislativě. Dotazy a připomínky 

nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje směrnici č. 3/2019 

Inventarizace majetku. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti   0  Zdržel se   0 

Usnesení č. 183 bylo schváleno. 

 

 

 

13/ Plnění Strategického plánu obce 2019 - 2022 

 

184/20 

 

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. Pan Kábrt uvádí, že z jeho 

pohledu jde o velmi drahou nečinnost. Starostka uvádí, že si myslí, že se toho za rok udělalo 

dost a jak už bylo řečeno, že ty projekty nelze udělat rychleji, a že máme před sebou 3 roky a 

určitě jich ještě dost zvládneme a je to věc názoru.  Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh 

na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí vyhodnocení plnění 

Strategického plánu obce 2019 – 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 184 bylo schváleno. 

 

 

 



 

14/ Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., MK Sokolov, Cetin a.s.  

 

Starostka dále informuje, že dalším jsou smluvní vztahy.  

 

185/20 

 

První je 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. Pan Kábrt uvádí, že si myslí, že i toto nepatří do pravomoci zastupitelstva. Starostka 

uvádí, že pokud zastupitelstvo neschválí smlouvu, je neplatná. Pan Kábrt uvádí, že toto má 

v pravomocích starostka, ale že to je jedno, že to projednáme. Další dotazy a připomínky 

nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením 

kalkulačního dodatku pro rok 2019 – přílohy č. 1 ke smlouvě KC TE 0138-10/07 s Komterm 

Čechy, s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 185 bylo schváleno. 

 

 

186/20 

 

Starostka informuje, že další je knihovna Sokolov, kdy jsme sice již toto schvalovali, 

ale došlo k chybě u částky a není to jen 6.000,- ale 18.000,- jako každý rok, takže budeme 

12.000,- ještě doplácet. Všichni smlouvu obdrželi a ptá se, zda má někdo dotaz. Dotazy a 

připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí 

s uzavřením dodatku č. s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku podpisem tohoto 

dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti    0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 186 bylo schváleno. 

 

 

187/20 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je smlouva s CETIN, kdy je o zřízení 

služebnosti dříve nazvané věcné břemeno, neboť mají v pozemku obce zařízení na 

poskytování internetu. K dotazu pana Kábrta, kde to je uvádí, že nad úřadem vedle parkoviště, 

jak parkoval autobus. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo 

obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti s CETIN a.s. a 

pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti  0    Zdržel se  0 

Usnesení č. 187 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



15/ Pronájmy/Záměry pronájmů – žádost p. Kovářová, p. Bobčík, p. Picmaus 

 

188/20 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem programu je pronájem části 

pozemku, kdy na minulém zasedání jsme schvalovali záměr pronájmu pozemku jako zahrady 

po panu Dofkovi, který dal k 31.12.2019 výpověď. Uvádí, že jsme záměr řádně schválili a na 

obec dorazila jediná žádost od paní Kovářové a nebrání tedy nic schválení. Dotazy a 

připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

pronájem části pozemku č. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 227 m2 na dobu neurčitou 

Barboře Kovářové a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0    Zdržel se   0    

Usnesení č. 188 bylo schváleno 

 

 

189/20 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost o pronájem nebytového prostoru 

v domě čp. 95, na který jsme také řádně schválili záměr pronájmu. Uvádí, že na pronájem 

přišla žádost pouze od pana Petra Bobčíka, ale na předchozím zasedání jsme o tomto nemohli 

hlasovat, protože jsme nebyli v tomto bodě usnášení schopni. Proto budeme hlasovat o 

pronájmu dnes, kdy stále platí, že žádost si podal pouze pan Petr Bobčík. Dále se dotazuje, 

zda má někdo dotazy nebo připomínky, které nikdo neměl. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo 

obce Libavské Údolí schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 95 (podíl nemovitosti 

3125/55492) v Libavském Údolí od 15.2.2020 na dobu neurčitou za 600Kč/ měsíc p. Petru 

Bobčíkovi – STAMO stavby a střechy s.r.o.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdržel se  2   (Bobčíková, Bobčík) 

Usnesení č. 189 bylo schváleno 

 

 

190/20 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem programu je prodej pozemku p.č. 

144/4 o který si požádal k odkoupení pan Picmaus a na minulém zasedání jsme schvalovali 

záměr prodeje tohoto pozemku, který od obce užívá a je součástí i jeho navazujícího 

pozemku. Pan Picmaus jako jediný o odkoupení požádal. Navrhuje tedy schválení prodeje. 

Dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí 

schvaluje prodej pozemku č. 144/4 k. ú. Libavské Údolí o výměře 132 m2 za 50 Kč/m
2
 p. 

Antonínu Picmausovi a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s 

prodejem hradí kupující. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti   0   Zdržel se  0     

Usnesení č. 190 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



16/ Různé – příspěvek na dovoz obědů seniorům, příspěvek Champions team z.s., 

příspěvek rybářský svaz, Nadační fond Gaudeamus 

 

 

191/20 

 

Starostka uvádí, že další bod je návrh na příspěvek seniorům na dovoz obědů, které 

rozváží pomoc v nouzi. Uvádí, že jsme zde měli i návrh, aby se vařilo ve školní jídelně, což 

není možné s ohledem na stav jídelny a nebylo by to levné, kdy navrhuje jako kompenzaci 

příspěvek seniorům nad 60 let na dovoz obědů. Uvádí, že navrhuje 50% celkových nákladů a 

poté co senioři jednou za měsíc donesou doklady o zaplacení, tak bychom to proplatili. Ptá se, 

zda má někdo připomínky a návrhy. Pan Kábrt uvádí, že s tím souhlasí, jelikož to měli 

v programu. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce 

Libavské Údolí souhlasí s příspěvkem seniorům ve věku 60+ na dovoz obědů ve výši 50 % 

celkových nákladů na základě předloženého dokladu o zaplacení od organizace Pomoci 

v nouzi s.r.o..  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti   0   Zdržel se  0     

Usnesení č. 191 bylo schváleno 

 

 

192/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je žádost Champion team, kdy je to žádost 

pana Pekuniaka, který je na zasedání přítomen a vyzývá ho, aby nám přímo sdělil, kam jede a 

co tam bude dělat. Pan Pekuniak uvádí, že se chystá na mistrovství Evropy v karate do Bosny 

a Hercegoviny s odjezdem 1. dubna. Starostka doplňuje, že je úspěšným sportovcem a zasílá 

nám fotografie apod. Dále uvádí, že žádost je odůvodněna vysokými náklady na účast a čte 

jednotlivé položky a rozpočet k účasti. Dále uvádí, že navrhuje s ohledem na schválení 50% 

seniorům schválit příspěvek na dopravu 5.500,- Kč a startovné 2.500,- Kč s tím, že ubytování 

a strava bude v režii žadatele. Ptá se na další návrhy, kdy pan Kábrt uvádí, že s tímto souhlasí, 

ale že pan Pekuniak žádal o 10.000,- Kč, kdy navrhuje tuto částku a pan Pekuniak by pak 

mohl udělat nějakou besedu pro mladé, ať mají nějaký vzor, nebo ve škole. Do diskuze se 

zapojují i další zastupitelé a vyzývají jej, aby udělal ukázku ve škole nebo školce. Pan 

Pekuniak s tímto souhlasí a uvádí, že je rád za každou částku, kterou obdrží, že náklady na 

celou sezónu jsou velmi vysoké. Dále pan Pekuniak na dotaz uvádí další soutěže, které jsou 

plánovány, a že by mohl udělat ukázku i v rámci dětského dne, kdy mají v klubu i úspěšné 

děti. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské 

Údolí schvaluje finanční příspěvek pro Champions team z. s. ve výši 10.000,- Kč a pověřuje 

starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti  0    Zdržel se   0    

Usnesení č. 192 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 



193/20 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je žádost rybářského svazu, který nás žádá 

každoročně a žádají o příspěvek na rybářský ples ve výši 2.000,- Kč. Uvádí, že i v obci máme 

rybáře a navrhuje tuto částku schválit. Dotazy a připomínky nebyly. Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční příspěvek pro Český rybářský svaz 

MO Kynšperk nad Ohří. ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0    Zdržel se  0       

Usnesení č. 193 bylo schváleno 

 

 

194/20 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je žádost Nadačního fondu Gaudeamus, kdy jde o 

dějepisnou soutěž v Chebu a žádají nás každoročně. Požadovaná částka je 2 až 5.000,- Kč. 

Uvádí, že navrhuje schválit částku ve výši 2.000,- Kč jako každý rok. Pan Kábrt uvádí, že je 

to dobrá akce a má vysokou úroveň. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční příspěvek pro Nadační fond 

Gaudeamus ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0    Zdržel se  0     

Usnesení č. 194 bylo schváleno 

 

 

17/ Diskuze  

 

 Starostka uvádí, že otevírá diskuzi. Dále uvádí, že pan Kábrt mluvil o nečinnosti a 

myslí si, že to není fér. Uvádí, že rozpracovaných projektů je hodně, ale že neumí urychlit ty 

projektanty. Uvádí, že schůzky zde také často probíhají a snažíme se najít nějaké řešení, ale 

bez projektu nelze dělat nic dalšího, ani požádat o dotaci, kdy i zde je nějaká prodleva, pak se 

musí udělat výběrové řízení to je další zdržení a je třeba dodržet časovou posloupnost a teprve 

pak se může realizovat. Další problém je s firmami, je jich málo a často nemají ani lidi na 

práci.  Uvádí, že se setkáváme s jedním problémem za druhým a do budoucna to bude ještě 

horší. Uvádí, že se snaží dělat maximum proto, aby se zde něco pohnulo. Dále uvádí, že ta 

komunikace u horních garáží ke škole se začne dělat v květnu, kde přibude i pár parkovacích 

míst a jelikož myslíme na přírodu, bude to ze zatravňovacích bloků kvůli vsakování.  

Pan Kábrt uvádí, že lidi co chtějí stavět, tak nemůžou za to, že jsme ignorovali ten hotový 

projekt, který zde byl a vedli jsme cestu přes park, že to mohlo být už hotové a nelze to 

svalovat na dobu. Starostka uvádí, že to neděláme, ale co se týká připojení vody a kanalizace 

k té lokalitě, tak zde měla jednání s vodárnama, aby nám tuto lokalitu napojili na vodovod a 

kanalizaci. Uvádí, že došli i k myšlence, zda nepostupovat jako v Šabině a prodat celou 

plochu developerovi, aby si on pak sám zřídil přípojky a pak prodával  parcely. Uvádí, že by 

bylo vhodné propočítat  náklady na zbudování na cenu za 1m2 a zhodnotit, zda se nám vyplatí 

zvýšit cenu za prodej, aby se nám to vrátilo. Uvádí, že v Šabině se pak cena za 1m2 vyšplhala 

až na 990,- Kč, kdy nepředpokládá, že by to bylo zde jiné. Pan Kábrt uvádí, že si myslí, že 

když je zde starostka na plný úvazek, tak to zvládne, kdy jde jen o to ty projektanty úkolovat a 

koordinovat. Starostka uvádí, že to se děje. Pan Kábrt uvádí, že se synem teď staví zubní 

ordinaci, a ví jaké to je. Starostka doplňuje, že také zaleží, jaký má přístup stavební úřad. 



Místostarosta uvádí, že chápe že to tak může pan Kábrt vnímat, ale že každou druhou akci, 

kterou zde chceme dělat, tak otevíráme tzv. Pandořinu skříňku, kdy jako příklad uvádí 

rybníček, který 30 let nikdo neřešil a teprve teď se dozvídáme po jednání z minulého týdne, 

že tento tok spravuje povodí Ohře a kdyby se zde v obci někoho zeptal, tak to těžko bude 

vědět, nebo o tom něco řekne. Uvádí, že neustále narážíme na nějaké legislativní problémy a 

kompetence různých úřadů a ani projektant nemůže jít mimo zákon. Uvádí, že to není jako 

dřív, kdy se někdo rozhodl, že tady kopne díru a uděláme tady rybník. Kdyby to takhle šlo, 

tak ty výsledky jsou vidět rychle. Uvádí, že i projektant chce slyšet od nás, jaké chceme 

řešení, ale my mu nemáme co říct, protože kam chceme pustit tu vodu z rybníka, někomu do 

baráku nebo do garáží? Uvádí, že se některé pozemky prodaly a teď je problém. Pan Kábrt 

navrhuje svolat schůzku všech zúčastněných institucí a stran a řešit to. Starostka uvádí, že to 

se ale děje. Místostarosta uvádí, že zde narovnáváme věci z minulosti, a to není jednoduché. 

Starostka doplňuje, že další problém je, že jsme všude ve svahu, a tak kdekoliv kopneme 

musíme dělat opěrnou zeď, nebo řešíme problémové jílové podloží.  

Pan Kábrt dále uvádí, že letos budeme slavit 75 let od konce druhé světové války a my zde 

máme stále pomník Rudé armády před školou i když tuhle obec osvobodila Americká armáda. 

Místostarosta uvádí, že k tomuto nějaké informace zjišťoval, kdy červená hvězda na pomníku 

neznačí Rudou armádu, ale byl to znak armád zemí tzv. východního bloku. Historicky naší 

obec osvobodili Američané, ale Rusové zde také umírali a náš památník je obětem padlých. 

Dále uvádí, že Rusové zde umírali v místním lágru, kde byl později svazarm. Rusové zde 

opravdu byly, to máme historicky ověřené. Uvádí, že tedy nejde o pomník Rudé armádě, ale 

je to obětem druhé světové války, přičemž zde umírali nejen Američané, ale i lidé 

z východních zemí. Uvádí, že si myslí, že není košér říkat, že jde o památník Rudé armády.  

Pan Kábrt uvádí, že většinou si obce připomínají ty, kdo je osvobodili a zde to byla 

jednoznačně armáda Americká a s rudou hvězdou je nikdo neuvidí a i ti Američané zde 

umírali. Uvádí, že i to by se mělo zohlednit a když je svátek osvobození, tak třeba i jejich 

vlajku pověsit, aby ty děti nežily v nějakých mlhách, jako jsme my byli vychováváni. 

Místostarosta uvádí, že si myslí, že ve škole se učí děti v dějepise dost a nemyslí si, že by byly 

masírované nějakou propagandou. Dále uvádí, že je proti tomu, abychom přemalovávali 

pomníky. Dále že ta rudá hvězda byla i v Kynšperku, ale tu ceduli vždy někdo odcizil. 

Místostarosta uvádí, že by nezasahoval do historie a nechal to tak, jak to je. Pan Kábrt uvádí, 

že i ty sovětští zajatci, když se vrátili po válce domů, tak byli umučeni na Sibiři jako zrádci. 

Uvádí, že rudá hvězda je symbol teroru, to není osvobození, takže místo nacistického režimu 

přišel jiný. Místostarosta uvádí, že to je spíš o tom, jak to, kdo vnímá a nejde o to jakou barvu 

má hvězda na pomníku. Starostka se ptá, zda má někdo ještě něco do diskuze. 

Paní Trepáková z řad veřejnosti uvádí, že jí pan Kábrt překvapil, neboť zde mluvil, jako by 

starostka a místostarosta byli jeho zaměstnanci. Uvádí, že je zastupitel, ať sám připraví a 

sepíše své návrhy, sám za sebe a ty předloží. Uvádí, že není zaměstnavatel starostky, aby 

říkal, co dělá, nebo nedělá. Pan Kábrt se ptá, čí jsou tedy zaměstnanci, když ne nás občanů? 

Paní Trepáková uvádí, že on je ale zastupitel a jeden z té skupiny a starostka má právo ho 

pověřit nějakým úkolem. Pan Kábrt uvádí, že je zároveň i občanem. Paní Trepáková uvádí, že 

jí to překvapilo, proto to řekla. Dále se dotazuje, jak byl přesně schválen ten příspěvek 

seniorům. Starostka upřesňuje, že jde o polovinu nákladů na dovoz obědů ne na oběd jako 

takový. Dále paní Trepáková uvádí, že se udělala trhlina v asfaltu u plotu Kosinových před 

hospodou, kde ujíždí svah. Starostka uvádí, že se na to podíváme a pokusíme se najít řešení, 

jelikož jde o pozemek majitelů rodinného domu a vyvoláme jednání.  

 

 



Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 9. řádné zasedání ZO v 18:00 hodin.  

 

 

 

Zápis sepsán dne 17.2.2020 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                        

 

 

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


