
Z á p i s 
 

z 17. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 29.4.2021 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (Omluven p. 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 k 31.03.2021 

8. Rozpočtová změna č. 2/2021 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2021 

10. Delegace na VH VSMOS a Sokvod s.r.o. 

11. Zpráva komise pro výběrová řízení 

12. Smluvní vztahy – SoD vítězná firma, ČEZ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

VB, ČEZ smlouva o umístění zařízení, Dar J a W. Ecker,   

13. Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – (výpověď D. 

Bobčíková)+ informace o zaměření pozemků č. 145,146 k. ú. Libavské Údolí  

14. MAS – Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci dodatek č. 1 

15. Různé – Žádost o finanční příspěvek NF Gaudeamus, Informace o stavu PD na 

rekonstrukci rybníčku a propojovací komunikace, žádost manželé Vítovi, žádost 

Drosera  

16. Diskuze 

 

 

Starostka uvádí, že program byl doplněn o bod informace o zaměření pozemků č. 145,146 

k. ú. Libavské Údolí, žádost manželé Vítovi, žádost Drosera, které zařadila na jednání, a 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  8  ne  0  zdržel  0 

 

Usnesení č. 302 bylo schváleno.       

 

 

 



 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

303/21 

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

byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 16. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a 

průběžně plněny 

 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 303 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

304/21 

Za ověřovatele byli navrženi pan Miloš Mareček a paní Jana Dranczáková a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 304 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

305/21 

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

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 305 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

306/21      

  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 306 bylo schváleno.       

 

 



 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce k 31.3.2021 

 

307/21      

 

Starostka informuje, že další jsou na programu body 7. až 9. týkající se finančních 

záležitostí a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní 

Dranczáková poté čte jednotlivé rozbory, položky peněžních prostředků a komentář 

k hospodaření, dále příjmy a výdaje. Dále čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, 

že finanční výbor rozbory projednal a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka 

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

 

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

k 31.03.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 307 bylo schváleno 

 

8/ Rozpočtová změna č. 2/2021 

 

308/21 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková dále informuje, že dalším je 

rozpočtová změna, a sděluje přítomným u jakých položek došlo k navýšení, a to u příjmů i 

výdajů.  Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné 

neměl.  

 

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

2/2021. 

    

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 308 bylo schváleno.      

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2021 

 

309/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozbor hospodaření ZŠ, kdy opět předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková poté čte jednotlivé 

rozbory, položky rozborů. Dále konstatuje, že finanční výbor projednal rozbory hospodaření 

ZŠ a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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

hospodaření Základní a mateřské školy k 31.03.2021.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 309 bylo schváleno.      



 

 

10/ Delegace na VH VSMOS a Sokvod s.r.o  

 

310/21  

 

Místostarosta uvádí, že další bod je jednání valné hromady Sokolovské vodárenské, 

kdy zastupitelé program a veškeré podklady a rozbory obdrželi a zda si je všichni 

prostudovali a zda má někdo dotazy nebo připomínky. Nikdo žádné neměl a místostarosta se 

dotazuje zda je možné rovnou přečíst návrh na usnesení, kdy nikdo neměl námitky a poté čte 

návrh na usnesení.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města (obce) 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 

18.06.2021, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu 

majetku společnosti, 

b) projednání účetní závěrky společnosti k 31.12.2020,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020, 

d) projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020, 

e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě, 

f) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, 

g) projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne 

30.6.2021 a volba nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení 

smlouvy o výkonu funkce, 

h) rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní 

úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě, 

i) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 

a zprávy dozorčí rady za rok 2020, 

j) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti - přizpůsobení 

aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

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

 

2. ukládá jí, aby za město (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 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě, 

- o projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, 

- o projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne 

30.6.2021 a volbě nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení 

smlouvy o výkonu funkce, 

- o rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní 

úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě, 



- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní 

závěrky za rok 2020 a zprávy dozorčí rady za rok 2020, 

- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti - 

přizpůsobení aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla 

provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 

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

místostarosta. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 310 bylo schváleno 

 

 

 

11/ Zpráva komise pro výběrová řízení 

 

311/21  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je zpráva komise pro výběrová řízení, kdy 

zastupitelé obdrželi výsledky výběrového řízení a návrh smlouvy s vítěznou firmou. Při 

přípravě této smlouvy nás však právník upozornil na zjištěné nesrovnalosti v zadávací 

dokumentaci, které by mohli být rozporovány jednak ministerstvem a jednak firmami, které 

nezvítězily. Doporučuje výběrové řízení opakovat, abychom v případě přezkumu neriskovali 

zneplatnění uzavřené smlouvy. Uvádí, že ještě stihneme realizovat nové výběrové řízení, a že 

již má i cenovou nabídku na technický dozor včetně vyhlášení nového výběrového řízení, kdy 

tento bod bude hned dalším. Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné 

nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu komise pro 

výběrová řízení a souhlasí se zrušením této veřejné zakázky bez udání důvodu v souladu 

s právy zadavatele. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 311 bylo schváleno 

 

 

312/21  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s cenovou nabídkou firmy 

TRI – IN s. r. o. na technický dozor a provedení, organizaci a opětovné vyhlášení veřejné 

zakázky malého rozsahu na Rekonstrukci VO – RVO I., II., III., Libavské Údolí, která tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 312 bylo schváleno 

 

 

 



12/ Smluvní vztahy – SoD vítězná firma, ČEZ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB, 

ČEZ smlouva o umístění zařízení, Dar J a W. Ecker,   

 

 

313/21  

 

Starostka uvádí, že další bod je smlouva s ČEZ, kdy jde o smlouvu na věcné břemeno 

k uložení kabelů nízkého napětí včetně rozvodných skříní do našich pozemků související 

s rekonstrukcí nevyhovující křižovatky při vjezdu do obce. Uvádí, že zastupitelé návrh 

smlouvy obdrželi.  Nikdo neměl dotazy nebo připomínky.  

 

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

Distribuce a.s. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IZ-12-0001017/01 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 313 bylo schváleno 

 

 

314/21  

 

Starostka uvádí, že další bod je další smlouva s ČEZ, kdy jde o smlouvu související 

s uložením 2 podpěrných bodů vedení nízkého napětí týkající se rekonstrukce veřejného 

osvětlení v obci. Uvádí, že zastupitelé návrh smlouvy obdrželi. Nikdo neměl dotazy nebo 

připomínky.  

 

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

Distribuce a.s. o umístění zařízení č. SUZB/6012/2021 a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 314 bylo schváleno 

 

 

315/21  

 

Starostka uvádí, že jsme obdrželi finanční dar 100 EU od manželů Eckrových ze 

Spolkové Republiky Německo, kdy nám tento dar poskytli z vlastní vůle, kdy mají 

pravděpodobně k naší obci vztah a peníze jsou určeny na nákup respirátorů a roušek, které za 

tyto prostředky obec již nakoupila a rozdala potřebným. Dotazuje se, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, kdy žádné nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s přijetím daru ve výši 100 

Euro od Josef a Waltraud Ecker, občané SRN, který je určen na nákup respirátorů a roušek 

pro občany obce Libavské Údolí.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 315 bylo schváleno 

 

 



13/ Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – (výpověď D. 

Bobčíková)+ informace o zaměření pozemků č. 145,146 k. ú. Libavské Údolí  

 

316/21 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je výpověď z nájmu pozemků zahrady paní 

Daniely Bobčíkové, která žije dlouhodobě v SRN a nemůže pozemek využívat, kdy ihned 

poté můžeme rovnou schválit záměr pronájmu pozemku. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

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

Bobčíkové z nájemních smluv č. 112, 114, 116. 

 

 Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 316 bylo schváleno 

 

317/21 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se záměrem pronájmu části 

pozemku č. 35/31 k. ú. Libavské Údolí o výměře 499 m2 

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 317 bylo schváleno 

 

 

318/21  

 

Starostka uvádí, že na minulém zasedání ji bylo ZO uloženo, abych nechala zaměřit 

pozemky č. 145 a 146 v k. ú. Libavské Údolí. Toto učinila a nechala zároveň zpracovat návrh 

na případné rozparcelování a opět jsme na stavebním úřadě narazili na problém s neexistující 

přístupovou cestou k těmto pozemkům. Navrhuje tedy, abychom prodej pozemků v této 

lokalitě odložili až po vyřešení lokality u rybníčka, kde v současné době již komunikaci 

řešíme. Starostka dále uvádí, že paní Krejčí, která si podala žádost o prodej, navrhla, že by 

mohla koupit pozemek – parcelu zde v této lokalitě a o celé situaci jí již vyrozuměla s tím, že 

se s ní ještě spojí po jednání zastupitelstva. Uvádí, že o stavu lokality u rybníčka budeme 

jednat v bodě různé. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu o situaci po 

geodetickém zaměření pozemků parc. č. 145, 146 k. ú. Libavské Údolí a souhlasí s odkladem 

prodeje pozemků v této lokalitě až do vyřešení příjezdové komunikace.  

   

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 318 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

14/ MAS – Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci dodatek č. 1 



 

 

319/21  

 

Starostka informuje, že dalším bodem je prodloužení smlouvy s MAS, jehož jsme 

členy, kdy jde o prodloužení do roku 2030 a zda má někdo dotazy nebo připomínky. Žádné 

nebyly.  

 

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

smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci - dodatek č. 1.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0  

Usnesení č. 319 bylo schváleno 

 

 

15/ Různé – Různé – Žádost o finanční příspěvek NF Gaudeamus, Informace o stavu PD 

na rekonstrukci rybníčku a propojovací komunikace, žádost manželé Vítovi, žádost 

Drosera  

 

320/21  

 

Místostarosta informuje, že další bod žádost nadačního fondu Gaudeamus, která je 

každoroční, kdy nás žádají o příspěvek a navrhuje opět částku ve výši 2.000,- Kč. Starostka 

doplňuje, že oni věří, že se akce uskuteční a pokud ne, peníze by nám vrátili. Jiné připomínky 

ani dotazy nebyly.  

 

Návrh 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. 320 bylo schváleno 

 

 

321/21  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je projekt k rybníčku, kdy tato akce se také stále 

komplikuje. Dále uvádí, že dne 8.4.2021 bylo vydáno odborem ŽP v Sokolově rozhodnutí o 

přerušení řízení ve věci žádosti o stavební povolení k záměru Rekonstrukce rybníčku. 

Důvodem je absence výpustného zařízení této malé vodní nádrže. Uvádí, že dne 14.4.2021 

proběhla schůzka na odboru ŽP a vodoprávním úřadu v Sokolově ohledně problematiky 

odtoku místního rybníčku. Schůzky se zúčastnila starostka a zástupce firmy NOVAQUA Ing. 

Novák. Během tohoto jednání vyvstaly pochybnosti o existenci či neexistenci bezejmenného 

vodního toku, který ústí do rybníka, a ve kterém neteče celoročně povrchová voda. O vydání 

rozhodnutí v této věci byla zaslána dne 17.4.2021 žádost na K. Kraj Odbor ŽP. Starostka 

uvádí, že pokud se potvrdí neexistence přítoku, tak nebude požadováno umístnění výpustného 

zařízení a bude vydáno stavební povolení k rekonstrukci a dokončena projektová 

dokumentace a podána žádost o dotaci, což by mohlo být na podzim. Pokud se potvrdí 

existence přítoku, tak bude požadováno umístnění výpustného zařízení, což nelze bezpečně 

zajistit. V tom případě dojde k zastavení akce, ale určitě se odvoláme na kraj. Dále uvádí, že 



pokud bude rybník prohlášen za černou stavbu, která vznikla před rokem 1957, kdy se stavělo 

se bez stav. Povolení, tak k jeho legalizaci bude opět požadována výpust, kterou nelze 

realizovat a bude vydáno zamítavé stanovisko. V tom případě se však také odvoláme na K. 

Kraj a zažádáme o opětovné rozhodnutí k existenci či neexistenci přítoku. Uvádí, že v této 

záležitosti již zajistila písemné svědectví místního občana o existenci rybníčka již v roce 

1955. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí informaci o aktuálním 

stavu projektové dokumentace a stavebního povolení na rekonstrukci rybníčka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 321 bylo schváleno 

 

 

322/21 

 

Místostarosta informuje, že po jednání s projektantkou o stavu projektové 

dokumentace na propojovací komunikaci jsme obdrželi nový návrh řešení, kdy na náš podnět 

projektantka navrhla v prostoru pod rybníkem za garážemi vytvořit k zachytávání srážkové 

vody z komunikace nádrž, která bude tvořena vsakovacími koši, které budou obaleny 

geotextílií, kdy tato voda by mohla být poté využívána zahrádkáři. Uvádí, že však bude nutné 

vyjednat se správcem kanalizace i tak odtok, ale již pouze přepadu vzniklé nádrže do 

kanalizace. Toto by mohlo být řešením, kdy vzhledem k možnému využití vody a možná i 

částečnému vsaku by se mohlo jednat o velmi malé množství vody. Uvádí, že budeme muset 

vyvolat jednání, kdy však toto považuje už za poslední možné a reálné řešení situace 

k dokončení projektu. Místostarosta doplňuje, že všichni zastupitelé návrh řešení obdrželi a 

zda k tomu má někdo připomínky nebo dotazy. Pan Kábrt navrhuje toto řešení zanést i do 

plánu investic vodárnám, aby to i zaplatili. Místostarosta uvádí, že toto nemá s vodárnami nic 

společného, že jde o řešení odvodnění komunikace. Uvádí však, že do plánu investic bychom 

chtěli dát kanalizaci a vodovod na uvedenou lokalitu k pozemkům.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí informaci o aktuálním 

stavu projektové dokumentace na propojovací komunikaci 

 

  

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 322 bylo schváleno 

 

 

323/21 

 

Místostarosta informuje, že nám přišla žádost manželů Vítových o poskytnutí 

příspěvku ve výši 20.000,- Kč na vybudování domácí čistírny odpadních vod. Uvádí, že jde o 

první žádost, kdy máme schváleny zásady o poskytnutí dotace a lze očekávat další žádosti. 

Místostarosta se ptá, zda k tomu má někdo připomínky nebo dotazy.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje žádost manželů Vítových, 

čp. 20 o poskytnutí příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod ve výši 

20.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0    Zdržel se 0   



Usnesení č. 323 bylo schváleno 

 

 324/21 

 

Místostarosta informuje, že nám přišla žádost o poskytnutí příspěvku záchranné 

stanice Drosera, kdy toto jsme již také v minulosti schvalovali. Uvádí, že dopis zastupitelé 

nedostali, neboť přišel před zasedáním a čte část dopisu. Navrhuje příspěvek ve výši 3.000,- 

Kč. Jiné návrhy ani dotazy nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje příspěvek 3.000,- Kč 

záchranné stanici DROSERA z.s. a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 324 bylo schváleno. 

 

 

16/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze. Pan Kiprý upozorňuje, že 

zaměstnanci obce ořezali větve stromů a nezatřeli řezy barvou. Starostka uvedla, že se zeptá 

na důvod a prověří to.  

Paní Krajčovičová se ptá, zda si může podat žádost o pronájem té zahrady, kterou jsme 

projednávali, nebo zda má počkat na zveřejnění záměru. Starostka uvádí, že po zveřejnění 

záměru může poslat žádost a všechny se budou projednávat na dalším zasedání.   

Zastupitelka paní Špačková se ptá na možný odstřel prasat. Místostarosta uvádí, že řešíme 

povolení na možný odstřel na pozemcích v zastavěném území obce, kdy dnes společně 

s myslivci vytipovali místa, kde by bylo možné provést odstřel v obci. Dále však vysvětluje 

možná rizika a motivaci myslivců k odstřelu a uvádí, že by možná bylo vhodné třeba 

myslivce motivovat finančně za odstřel v obci. S tím souhlasí i pan Kábrt. Starostka uvádí, že 

jsme nakoupili i pachové ohradníky a instalovali je podél celé obce. Dále je vedena diskuze 

na téma pohybu prasat v obci a škody.  

Dále pan Kiprý upozorňuje na poškozenou lávku přes Libavu, kdy starostka uvádí, že toto 

není majetek obce a již opakovaně hradíme tyto opravy z vlastní vůle, což dále není možné. 

Místostarosta uvádí, že se pokusí u Lesů ČR zjistit komu lávka patří, a jaké jsou možnosti na 

opravu.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 17. řádné zasedání ZO v 17:53 

hodin.  

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                        

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


