
Z á p i s 
 

z 20. zasedání (mimořádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 20.3.2018 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluveni: Květoň, Kuhlová, Šebestýnová) 

                                                                                                

                 Zasedání zahájila dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 

předpisů starostka obce Ing. Petra Gajičová. 

Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, takže je zasedání 

schopno se usnášet ke všem bodům programu, který byl navržen následovně: 

 

Program:  

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva komise pro výběrová řízení 

7. Smluvní vztahy – Sokostav, Stazema, p. Gaži, p. Ježek 

8. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. 

9. OZV 2/2018 (Místní poplatek za odpady) 

10. Pronájmy/Záměry pronájmů – (žádosti p. Stein, p. Pernicová, Tomková, Gavčík) 

11. Různé – (žádost o fin. příspěvek p. Kopčanský 

12. 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  6  ne  0  zdržel  0 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

 

Na návrh ověřovatelů z 19. řádného zasedání ZO paní Jany Kuhlové a pana Stanislava 

Květoně byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 19. 

řádného zasedání ZO jsou splněny. Za nepřítomné ověřovatele konstatuje starostka obce, že 

zápis řádně stvrdili podpisem, tudíž jej ověřili. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

3/ Kontrola usnesení 

 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení z 19. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 



 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Alena Květoňová a paní Hana Kábrtová a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

     Schválen   ano  6  ne  0   zdržel  0 

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

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

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  6  ne  0  zdržel  0 

 

 

6/ Zpráva komise pro výběrová řízení 

 

 Místostarosta seznamuje přítomné o průběhu výběrového řízení na stavební akce a to 

na opravu opěrné zdi podél komunikace z Libavského Údolí do Kynšperka a dále na zateplení 

budovy OÚ. Dále uvádí, že jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídnuté ceny 

zhotovitelem, a že všichni uchazeči splnili podmínky k hodnocení ve výběrovém řízení. Dále 

čte jednotlivé nabídky k akci opravy opěrné zdi, kdy komise vybrala jako zhotovitele této 

stavby společnost SOKOSTAV HT s nabídnutou cenou ve výši 367.777,10 Kč. Dále čte 

jednotlivé nabídky k akci zateplení budovy OÚ, kdy komise vybrala jako zhotovitele této 

stavby společnost Stazema s.r.o. s nabídnutou cenou ve výši 2.199.714,13 Kč. Uvádí, že nyní 

budou zastupitelé hlasovat nejprve o zprávě výběrové komise a poté o schválení smlouvy 

s vítěznými firmami k započetí výstavby. Dále se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů 

dotazy či připomínky a stejně i občanů, kdy žádné nebyly.  

 

Bod č. 408/18  

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu 

komise pro výběrová řízení.  

 

Schválen  ano  5  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

 

 

7/ Smluvní vztahy – Sokostav, Stazema, p. Gaži, p. Ježek 

 

Bod č. 409/18 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením 

smlouvy o dílo s firmou SOKOSTAV HT, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Schválen  ano  6  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

         

 



 

Bod č. 410/18 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením 

smlouvy o dílo  s firmou STAZEMA s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

         

Schválen  ano  6  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

 

 

 Starostka uvádí, že další dva body jsou smlouvy se stavebními dozory, kteří budou na 

akce dohlížet, neboť nikdo z nás není stavař a vždy využíváme služeb stavebního dozoru. 

Dále, že se jedná o smlouvu s panem Gažim, a panem Ježkem, kdy tyto využíváme již 

poněkolikáté a máme s nimi dobré zkušenosti. Dále se dotazuje, zda má někdo ze zastupitelů 

dotazy či připomínky a stejně i občanů, kdy žádné nebyly. 

 

Bod č. 411/18 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením 

příkazní smlouvy s Milanem Gaži č. 571/18 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

Bod č. 412/18 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením 

příkazní smlouvy s Radkem Ježkem č. 1/18 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

         

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

8/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. 

 

Bod č. 413/18 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je delegování zástupce valné hromady Sokolovské 

vodárenské, tak jako každoročně, a že materiály všichni zastupitelé obdrželi a zda má někdo 

připomínky nebo dotazy s tím, že navrhuje rovnou přečíst návrh na usnesení. Nikdo neměl 

dotazy ani připomínky a paní Špačková čte návrh  na usnesení a zastupitelstvo hlasuje o tom, 

že zastupitelstvo obce Libavské Údolí podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích: 

 

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané 

dne 20.4.2018, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a o stavu 

majetku společnosti, 

b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2017,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti, 

d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 a použití zisku, 

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 



f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, 

o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, 

g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se 

započítávají na vklad společníků, 

h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a  

 

2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla 

o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou 

hromadu společnosti: 

- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku, 

- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 

- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, 

o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, 

- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají 

na vklad společníků, 

- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti. 

 

V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec 

zastupovat místostarosta. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

 

9/ OZV 2/2018 (Místní poplatek za odpady) 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je opětovné schválení obecně závazné vyhlášky o 

odpadech, kdy na předchozím zasedání jsme jí sice se změnami schválili, ale poté co jí 

odeslala na ministerstvo vnitra k posouzení nám bylo sděleno, že schválené znění je 

diskriminační s tím, že jen to, že někdo studuje v zahraničí a ne např. v Praze není rozdíl. 

Uvádí dále, že bychom tedy vyhlášku č. 1/2018 zrušili a schválili novou OZV, kterou všichni 

zastupitelé obdrželi a seznámili se s ní. Uvádí, že nové znění sporného bodu je, že od poplatku 

se osvobozují fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a), které se déle než 6 po sobě jdoucích 

měsíců prokazatelně zdržují mimo území obce, a to po dobu, kdy pobývají mimo obec, s tím, 

že již nebudeme rozlišovat, zda jsou v zahraničí nebo jinde v ČR. Všechny ostatní body jsou 

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

 

 

Bod č. 414/18 

 

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

závaznou vyhlášku obce Libavské Údolí č. 2/2018  o místním poplatku za provoz systému 

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

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 



10/ Pronájmy/Záměry pronájmů – (žádosti p. Stein, p. Pernicová, Tomková, Gavčík) 

 

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

jsou již v pronájmu, a na které jsme na předchozím zasedání již schválili záměr pronájmu a 

dnes můžeme tedy schválit prodloužení nájmu. Uvádí, že nikdo jiný než původní žadatelé si o 

pronájem nepožádali. Dále, že se jedná o pozemky paní Pernicové, pana Steina, paní 

Tomkové, která má zahradu po zemřelém otci panu Kuhlovi a pana Gavčíka. Dále se 

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

 

Bod č. 415/18 

 

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

části pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 129 m
2
 do 31.07.2018 p. Zdeně 

Pernicové.  

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

Bod č. 416/18 

 

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

pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 116 m
2
 do 31.07.2018 p. Janu Steinovi.   

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

Bod č. 417/18 

 

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

pozemku ppč. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 227 m
2
 p. Ingrid Tomkové do 31.07.2019. 

  

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

Bod č. 418/18 

 

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

pozemku ppč. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 231 m
2
 p. Ondreji Gavčíkovi do 

31.07.2019. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

11/ Různé – (žádost o fin. příspěvek p. Kopčanský) 

 

Bod 419/18 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost pana Kopčanského o finanční příspěvek na 

závody v klasické kulturistice, kterou jsme řešili na minulém zasedání a přesunuli jí 

s ohledem na nedostatek informací. Uvádí, že pan Kopčanský je přítomen a dává mu slovo. 

Pan Kopčanský sděluje, že si podal žádost o příspěvek na závody v kulturistice, a že by bylo 

dobré, aby obec přispěla na sportovní aktivity, a tak nás zkusil požádat. Paní Špačková mu 

sděluje, ať nám něco řekne o tom sportu. Pan Kopčanský uvádí, že je to dřina, a že je to 



hlavně o penězích, kdy si platí stravu, tréninky apod. a jedná se o nákladný sport. Uvádí, že 

jede na závody do Kutné Hory a do Boleslavi. 

 Starostka uvádí, že v žádosti vyčíslil částky 2000,- Kč na dopravu, 500,- Kč startovné 

a 5.500,- Kč na doplňky stravy. Starostka uvádí, že s ohledem na to, že jsme schválili 

příspěvek panu Pekuniakovi, tak navrhuje schválit příspěvek ve výši 2.500,- Kč tedy na 

startovné a dopravu. Jiné návrhy nebyly a nikdo neměl žádných připomínek.  

 

Bod č. 419/18 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar 

ve výši 2.500,- Kč Jaroslavu Kopčanskému na Mistrovství ČR v klasické kulturistice. 

 

Schválen  ano  6  ne  1 (Kábrtová)  zdržel  0 

 

 

12/ Diskuze  

 

 Do diskuze nebyly žádné příspěvky Pouze pan Kopčanský poděkoval za příspěvek.   

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 20. mimořádné zasedání ZO v 17:25 

hodin.  

 

Ověřovatelé:  

 

Alena Květoňová ................................. 

 

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

          

                        

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


