
Z á p i s 
 

ze 8. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 19.12.2019 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluveni: Špačková, Vít, 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: 

 

140/19 

 

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 30.09.2019 

9. Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2019 

10. Rozpočtová změna č. 4 a č. 5/2019  

11. Rozpočet obce 2020 

12. Rozpočtový výhled 2022 

13. Rozpočet ZŠ a MŠ 2020 

14. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2022 

15. Odměny ZO 

16. Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2020 

17. Plán práce ZO 2020 

18. Smluvní vztahy (Městská knihovna, Město Kynšperk n/O, NOVAQUA s.r.o., IQ 

Projekt dodatek č. 1) 

19. Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., 

20. Prodeje a pronájmy (Žádosti: A. Picmaus, B. Dofek, L. Jánošíková, P. Bobčík, 

manželé Dulovcovi, Žádost Balada Jan – vyhrazené parkování) 

21. Obecně závazné vyhlášky č. 1,2,3/2019 

22. Vnitřní směrnice č. 1,2/2019 

23. Různé – Informace o propojovací komunikaci, nabídka na vypracování PD na 

opravu komunikace od garáží k hřišti. 

24. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn, a že jej doplnila o bod č. 15 

(Odměny)a o bod týkající se projektové dokumentace ke komunikaci v bodu 23. – různé. 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  0 

Usnesení č. 140 bylo schváleno.       



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

141/19 

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

byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 7. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně 

plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 141 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

142/19 

Za ověřovatele byli navrženi paní Dranczáková a pan Mareček a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 142 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

143/19 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 143 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

144/19      

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. 144 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 



7/ Zpráva školské komise    

 

145/19 

Starostka informuje, že dalším bodem je zpráva školské komise a za nepřítomnou a 

omluvenou paní Špačkovou, předsedkyni školské komise přečte zprávu místostarosta. Pan 

Bobčík 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. 145 bylo schváleno.       

 

 

 

8/ Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2019 

 

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

předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.  

 

146/19 

 

Paní Dranczáková uvádí, že první bodem jsou rozbory hospodaření k 30.9.2019 a čte  

jednotlivé položky. 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 30.09.2019 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti  0    Zdržel se 0 

Usnesení č. 146 bylo schváleno. 

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2019 

 

147/19 

 

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

k 30.9.2019 a čte opět jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor byl s rozbory 

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

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

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

hospodaření ZŠ a MŠ k 30.09.2019.  

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti  0   Zdržel se 0 

Usnesení č. 147 bylo schváleno. 

 

 



10/ Rozpočtová změna č. 4 a č. 5/2019 

 

148/19 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 4, kdy na základě 

předchozího schválení pravomoci, tuto provedla sama a nyní nás s tímto seznamuje. Jde o 

zapojení dotace na povodňový plán do příjmů a výdajů. Ptá se, zda má někdo dotazy a 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

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

4/2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 148 bylo schváleno. 

 

149/19 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 5, kdy předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková uvádí, že jde pouze o 

přesun účetních položek a čte jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor byl 

s rozpočtovou změnou č. 4 a 5 seznámen tyto projednal a doporučuje ZO jejich schválení. 

Starostka doplňuje, zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 5/2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 149 bylo schváleno. 

 

 

11/ Rozpočet obce 2020 

 

150/19 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je rozpočet obce na rok 2020, 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. 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. Nikdo žádné neměl.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet obce 

Libavské Údolí pro rok 2020. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Obce Libavské Údolí pro 

rok 2020. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 150 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



12/ Rozpočtový výhled 2022 

 

151/19 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je střednědobý výhled obce pro rok 2022 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 2022 

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 2022. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Obce 

Libavské Údolí pro rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 151 bylo schváleno. 

 

13/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2020 

 

152/19 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozpočet ZŠ na rok 2020, 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. 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. Nikdo žádné neměl. Starostka ještě doplňuje, že příspěvek 

obce zůstává stejný jako v roce 2019. 

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

mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2020, příspěvek zřizovatele činí 1.000 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. 152 bylo schváleno. 

 

14/ Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2022 

 

153/19 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočtový výhled ZŠ pro rok 2022 a čte opět 

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

rozpočtovým výhledem pro rok 2022 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 2022. Přílohou tohoto usnesení je 

střednědobý výhled Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 153 bylo schváleno. 

 



15/ Odměny ZO 

 

154/19 

 

Starostka dále informuje, že dalším jsou odměny zastupitelů, které byly vládou 

navýšeny. Dále předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní 

Dranczáková uvádí, že došlo k navýšení nejvyšší částky možné odměny zastupitelů a 

konstatuje, že finanční výbor byl s tímto seznámen a navrhuje zastupitelům ponechat odměny 

v původní výši - tedy tyto nenavyšovat. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy a 

připomínky. Nikdo žádné neměl.  

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

výboru a nebude neuvolněným zastupitelům navyšovat odměny.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 154 bylo schváleno. 

 

 

16/ Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2020 

 

155/19 

 

Starostka dále informuje, že dalším je vztah mezi zřizovatelem a ZŠ, kdy předává 

slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková uvádí, že jde o 

stanovení povinností mezi obcí 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 doplňuje, že jsme zde vlastně pouze 

stanovili, co nám má škola předkládat a v jakých termínech a zda má někdo dotazy a 

připomínky. Nikdo žádné neměl.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční vztah 

k rozpočtu zřizovatele pro rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 155 bylo schváleno 

 

 

17/ Plán práce ZO 2020 

 

156/19 

 

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 

2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 156 bylo schváleno 

 

 

 

 



18/ Smluvní vztahy (Městská knihovna, Město Kynšperk n/O, NOVAQUA s.r.o., IQ 

Projekt dodatek č. 1) 

 

157/19 

 

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

smlouvu s městskou knihovnou v Sokolově jako každý rok. Uvádí, že příspěvek je letos 

6.000,-. Uvádí, že zastupitelé smlouvu obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. 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 2020 s Městskou knihovnou Sokolov a 

pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 157 bylo schváleno 

 

 

158/19 

 

Starostka dále informuje, že dále budeme schvalovat smlouvu o poskytování požární 

ochrany  obci jako každý rok, tedy dodatek ke smlouvě. Jde opět o částku 70.000,- Kč, kdy 

půlku nám hradí Immogard s.r.o.. Uvádí, že zastupitelé dodatek ke smlouvě obdrželi a zda má 

někdo dotazy a připomínky. Dále bez připomínek 

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

č. 18 s Městem Kynšperk nad Ohří a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 158 bylo schváleno 

 

159/19 

 

Starostka uvádí, že další bod je smlouva o dílo na rekonstrukci rybníčka. Uvádí, že jde 

o vypracování projektu k rekonstrukci a přestavbě rybníčku. Uvádí, že toto je nutné k dalším 

krokům a bude to potřeba řešit už i s ohledem na odvodnění plánované komunikace. Uvádí, že 

zastupitelé smlouvu obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Dále bez připomínek 

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

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

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 159 bylo schváleno 

 

 

160/19 

 

Starostka uvádí, že další bod je uzavření dodatku s IQ Projekt na projekt komunikace, 

neboť došlo k dalším problémům s odvodněním plochy. Dále uvádí, že tento projekt bude 

probíhat ve spolupráci s právě s projektem na rekonstrukci rybníčku. Jde jen o posunutí 

termínu, kdy další informace podá místostarosta bodě  různé. Uvádí, že zastupitelé dodatek 

obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Dále bez připomínek 



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

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. 160 bylo schváleno 

 

 

 

19/ Žádost o příspěvek Pomoc v nouzi, o.p.s., 

 

161/19 

 

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

všichni zastupitelé obdrželi. Uvádí, že po nás žádají částku kolem 27.000,- Kč, kterou 

vypočetli jako naší nějakou spoluúčast. Uvádí, že v roce 2017 jsme jim poskytli částku ve 

výši 10.000,- Kč. Uvádí, že navrhuje opět přispět touto částkou. Dotazuje se, zda má někdo 

jiné návrhy anebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů žádné neměl. Z občanů uvádí paní 

Trepáková, že jde o služby pro staré lidi. Dále, že v obci to občané využívají třeba pan 

Motloch, ke kterému každý den jezdí, dále rozvážejí obědy. Místostarosta se dotazuje zda  

lidé platí za tuto službu. Starostka doplňuje, že platí nějaký poplatek, což paní Trepáková 

potvrzuje. Starostka uvádí, že ten náš příspěvek je na mzdy pracovníků a údržbu vozového 

parku. Paní Trepáková uvádí, že neví jaké jsou platy, ale že jsou málo placení, a že se tam 

zaměstnanci střídají a to pro ty staré lidi není dobré. Uvádí, že šetřit na tomto místě není 

dobré, ale ví, že je to složité. Starostka doplňuje, že toto není systémové řešení a mělo by se to 

řešit především na úrovni státu a je to nezodpovědnost státu. Starostka uvádí, že sice nevíme 

pro kolik lidí tuto činnost vykonávají, ale že určitě chceme přispět nějakou částkou, kdy loni 

jsme nepřispěli vůbec a letos bychom tedy rádi přispěli. Uvádí, že je to k další diskuzi, neboť 

otázka starých lidí nám lhostejná není a vždy se na toto téma můžeme bavit. Nikdo již neměl 

žádné návrhy ani dotazy.  

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. 161 bylo schváleno 

 

 

20/ Prodeje a pronájmy (Žádosti: A. Picmaus, B. Dofek, L. Jánošíková, P. Bobčík, 

manželé Dulovcovi, Žádost Balada Jan – vyhrazené parkování) 

 

162/19 

 

Místostarosta uvádí, že další jsou na programu pronájmy a prodeje, kdy první je žádost 

o odkoupení pozemku paní Jánošíkové. Dále uvádí, že na předchozím zasedání jsme řádně 

schválili záměr prodeje pozemku p.č. 141/1 na základě žádosti paní Jánošíkové, která chce 

zahrádku odkoupit. Uvádí, že na základě záměru se přihlásila pouze paní Jánošíková, která jí 

má řádně v nájmu a pozemek má své parcelní číslo a nic nebrání prodeji. Dotazuje se zda má 

někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje prodej pozemku 

parc. č. 141/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 532 m
2 

dle GP za 50,- Kč/m
2
 paní Libuši 



Jánošíkové a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem hradí 

kupující. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 162 bylo schváleno 

 

163/19 

 

Místostarosta uvádí, že další je žádost o odkoupení pozemku manželi Dulovcovými, 

kteří nás požádali o prodej části pozemku p.č. 133/1 o 11m2. Dále uvádí, že na předchozím 

zasedání jsme se o věci již bavili a řádně schválili záměr prodeje části pozemku p.č. 133/1 na 

základě žádosti Dulovcových. Uvádí, že jde o pozemek, který Dulovcovi již užívají od 

počátku a při novém zaměření pozemku se přislo na rozdíl v m2. Na základě záměru se 

přihlásili ke koupi pouze Dulovcovi a nic nebrání prodeji. Dotazuje se, zda má někdo dotazy a 

připomínky. Nikdo žádné neměl.   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje prodej části 

pozemku parc. č. 133/1 o výměře 11 m
2 

k. ú. Libavské Údolí dle GP za 50,- Kč/m
2
 Karlu a 

Žofii Dulovcovým a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené 

s prodejem hradí kupující. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 163 bylo schváleno 

 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem by měla být žádost pana Petra Bobčíka o pronájem 

nebytového prostoru v domě č.p. 95, kdy však byla informována že dva zastupitelé – rodinný 

příslušníci nemůžou v této věci hlasovat s ohledem na střet zájmů a jelikož zbývají pouze 

další 4 další zastupitelé není v tomto bodu ZO usnášeníschopné a tudíž bude tento bod 

přesunut na další jednání ZO.    

 

164/19 

 

  Místostarosta uvádí, že další bod je výpověď ze zahrádky pana Dofka, který užíval 

zahradu na části pozemku p.č. 82 o výměře 227 m2 a výpověď je k 31.12.2019. Dotazuje se, 

zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď 

k 31.12.2019 z pronájmu části pozemku č. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 227 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 164 bylo schváleno 

 

 

165/19 

 

Místostarosta uvádí, že můžeme tedy rovnou schválit záměr pronájmu této zahrádky. Návrh 

na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 

82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 227 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 165 bylo schváleno 



166/19 

 

  Místostarosta uvádí, že další bod je žádost pana Picmause, který nás žádá o 

odkoupení pozemku p.č. 144/4 který užívá a má od obce v pronájmu. Dále nás pan Picmaus 

ještě žádá o odprodej pozemku tedy části pozemku p.č. 145, kdy část o výměře cca 650m2 by 

chtěl od obce také koupit. Uvádí, že jde pouze o výřez pozemku před zahradou, kterou užívá. 

Všichni zastupitelé žádost obdrželi. Místostarosta uvádí, že budeme hlasovat o obou 

žádostech, ale budeme pouze schvalovat nejprve záměr prodeje. Uvádí, že navrhuje schválit 

záměr prodeje pouze u pozemku p.č. 144/4, který má samostatné číslo a je to malý kousek 

který jen odděluje už užívaný pozemek. Ovšem u části pozemku parcelní číslo 145 není pro 

prodej a dělení velkého obecního pozemku, neboť obci to nic nepřinese a nyní nevíme co tam 

do budoucna bude potřeba řešit pro další tři parcely a můžeme narážet na problémy s cestou 

apod. Uvádí, že se nebrání prodeji toho menšího pozemku, ale pro dělení a prodej většího 

pozemku není. Dotazuje se zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl. 

Místostarosta uvádí, že budeme tedy schvalovat pouze záměr prodeje a to nejprve žádost o 

pozemek p.č. 144/4 a teprve poté o pozemku 145. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr prodeje 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 166 bylo schváleno 

 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr prodeje části 

pozemku č. 145 k. ú. Libavské Údolí o výměře 650 m2 za 50 Kč/m
2
. 

 

Výsledek hlasování: Pro  0  Proti   6  Zdržel se  0     

Usnesení nebylo schváleno 

 

 

167/19 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je žádost pana Balady o přidělení parkovacího místa 

k provozovně, kdy nás žádá o zřízení vyhrazeného místa na parkování auta k restauraci Na 

Vršku s ohledem na vykládání zboží do provozovny. Dále čte žádost a uvádí, že v minulosti 

jsme již žádosti o vyhrazené parkování občanů řešili, ale nepřistoupili jsme na to, aby 

nedocházelo ke konfliktům. Uvádí, že provozoven zde však moc není a žádost chápe, jelikož 

je potřeba mít k vykládce vozidlo co nejblíž a přijde mu to jako logické a nebyl by proti, 

pokud si uhradí náklady s tím spojené. Uvádí, že to bude potřeba projednat a pokud to nebude 

problém s ohledem na vyjádření dotčených orgánů a uhradí náklady je pro. Nikdo neměl 

žádné dotazy a připomínky.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zřízení parkovacího 

místa k provozovně „Hospoda Na Vršku“ v Libavském Údolí a pověřuje touto záležitostí 

místostarostu.  Náklady spojené se zřízením parkovacího místa hradí žadatel. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 167 bylo schváleno 

 

 



21/ Obecně závazné vyhlášky č. 1,2,3/2019 

 

168/19 

 

Starostka uvádí, že další bod jsou obecně závazné vyhlášky, kdy o tomto mluvila i ve 

své zprávě. Uvádí, že vyhlášky bylo potřeba přepracovat, a to pouze kvůli změně legislativy. 

Dále uvádí, že k vyhláškám se vyjádřilo už i ministerstvo vnitra a je možné je schválit. Dále 

doplňuje, že poplatky se nemění a po schválení budou řádně vyhlášky vyvěšeny. Uvádí, že 

zastupitelé vyhlášky obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Dále bez připomínek 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje: 

 
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Libavské Údolí č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.  

2. Obecně závaznou vyhlášku obce Libavské Údolí č. 2/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

3. Obecně závaznou vyhlášku obce Libavské Údolí č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 

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

odpadů. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 168 bylo schváleno 

 

 

22/ Vnitřní směrnice č. 1,2/2019 

 

169/19 

 

Starostka uvádí, že další bod jsou směrnice, kdy jde sice o vnitřní záležitosti úřadu, ale 

s ohledem na to, že zde není tajemník ani rada je vhodné, aby to schválilo zastupitelstvo. 

Uvádí, že směrnice přepracovala na základě podnětu auditu, protože už jsou z roku 2006 a 

došlo k legislativním změnám. Jde o směrnice na podpisové vzory a oběh účetních dokladů. 

Uvádí, že zastupitelé vše obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Dále bez připomínek 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje: 

 

1. Směrnici č. 1/2019 Podpisové vzory 

2. Směrnici č. 2/2019 Oběh účetních dokladů 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 169 bylo schváleno 

 

 

23/ Různé – Informace o propojovací komunikaci, nabídka na vypracování PD na 

opravu komunikace od garáží k hřišti. 

 

 

170/19 

 

Starostka uvádí, že další bod je různé a dodatečně zařazený bod tedy nabídka na 

vypracování projektu na komunikaci od garáží k hřišti. Uvádí, že jsme obdrželi cenovou 

nabídku na projektovou dokumentaci ve výši 46.000,- + 5.000,- na zaměření. Uvádí, že 

zastupitelé ji obdrželi a zda má někdo dotazy anebo připomínky. Nikdo ze zastupitelů žádné 



neměl, kdy pan Kiprý z občanů se dotazuje, kde to je a jaký bude povrch. Starostka uvádí, že 

jde o cestu od silnice kolem garáží až k panu Motlochovi a půjde o zatravňovací dlaždice, aby 

se voda vsakovala do krajiny a nedotékala do kanálu a lidem do zahrad. Dále bez připomínek 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí s cenovou nabídkou na opravu 

komunikace od garáží k hřišti, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 170 bylo schváleno 

 

 

Starostka dále předává slovo místostarostovi k podání informací k projektu na 

komunikaci. Místostarosta uvádí, že všichni zastupitelé od něj obdrželi informace k projektu, 

který zpracovává paní Pelcová. Uvádí, že z počátku ten návrh vypadal dobře, ale bližším 

posouzením zjistil, že odvodnění plochy spočívá v projektu ve vybudování několika jakýchsi 

vsakovacích betonových bazénů 5x5m, které vystupují nad povrch a jsou zasypané kamením, 

což mu přijde jako obludné a v parku zcela nepřijatelné. Původně to v projektu vypadalo jako 

vsakovací koše, které jsou pod zemí, ale to tak není a jde v podstatě o takové nádrže. Tyto 

bazény jsou kaskádovitě v terénu a je jich asi 6. Dále uvádí, že se na místě opět setkal 

s projektantkou a hledali další možná řešení, kdy navrhnul po místním šetření využít 

prohlubně na travnaté ploše pod hospodou u rybníčků, tam, kde se nyní odkládá bioodpad. 

Navrhuje provést geologicky průzkum do větší hloubky, kdy by mohlo být zjištěno jiné 

podloží a jiné podmínky vsakování vody do podzemí, kam by se mohla odvést voda jednak 

z ploch komunikace, tak i voda z rybníčku. Na toto však je potřeba více času a proto jsme 

řešili i prodloužení termínu dokončení prací. Uvedl, že jsme tedy opět na počátku projektu, 

neboť bez odvodnění není možné komunikaci řešit a budeme hledat jiná řešení. Dále uvádí, že 

jakmile bude mít nové informace, bude zastupitele informovat. Starostka doplňuje, že je 

dobře, že se řeší oba projekty najednou, neboť bychom mohli využít k odvodnění plánované 

komunikace i rybník a poté řešit jeho přepad. Pan Kovář se ptá, zda to nelze řešit drenážní 

rourou někam do ztracena. Starostka uvádí, že toto nelze a navíc chceme čerpat dotace, tudíž 

musí být vše řádně vyprojektováno.   
 

 

24/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy žádné příspěvky nebyly.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 7. řádné zasedání ZO v 18:05 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

Jana Dranczáková  ................................. 

 

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

                        

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


