
Z á p i s 
 

z 6. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 22.10.2015 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny -  9 zastupitelů obce  

                                                                                                

                 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. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru 

8. Rozpočtová změna č. 4/2015  

9. Příkaz k inventarizaci k 31.12.2015  

10. ZŠ – výjimka z počtu žáků  

11. Smluvní vztahy (STIOB s.r.o., ČEZ) 

12. Investice/projektové dokumentace  

13. Pronájmy a prodeje nemovitostí a pozemků – výpovědi/záměry  

14. Různé (Pomoc v nouzi o.p.s., pomoc uprchlíkům) 

15. 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  9  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 5. řádného zasedání ZO paní Bc. Jany Dranczakové a pana Stanislava 

Květoně byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 5. 

řádného zasedání ZO jsou splněny. Paní Kábrtová uvádí, že v zápise našla nesrovnalosti, že je 

tam text o tom co říká paní Špačková, která však na zasedání nebyla. Místostarosta uvádí, že 

možná došlo k překlepu. Paní Kábrtová uvádí, že je tam to, co už bylo paní Špačkovou řečeno 

na předminulém zasedání při projednávání pozemků. Starostka uvádí, že se na to podívá a 

případně upraví.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 



3/ Kontrola usnesení 

 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body usnesení z 5. 

řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Martina Špačková a paní Silvie Šebestýnová a jmenováni. 

Jiné návrhy nebyly. 

  

     Schválen   ano  9  ne  0   zdržel  0 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a Bc. Jana Dranczaková, 

zapisovatelem pan Bc. Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

Starostka obce přečetla svou zprávu  - ZO bere na vědomí. 

 

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

7/ Zpráva předsedkyně kontrolního výboru  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je zpráva předsedkyně kontrolního výboru a předává slovo 

paní Aleně Květoňové, která čte zprávu. Dále je hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí 

zprávu předsedkyně kontrolního výboru. Bez připomínek. 

 

Přílohou č. 2 zápisu je uvedená zpráva     

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 4/2015  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna, kterou všichni zastupitelé obdrželi a 

rovněž i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, 

která čte komentář a poté konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje 

zastupitelům schválení rozpočtové změny. Paní Kábrtová žádá, jestli by to šlo vysvětlit. Paní 

Dranczáková uvádí, že nedošlo k žádné změně. Starostka uvádí, že došlo k pohybu mezi 

jednotlivými kapitolami, kdy celkový objem prostředků se nemění. Paní Kábrtová se 



dotazuje, jestli by to nešlo vysvětlit, když tam jsou lidi, že z toho nic neví. Paní Dranczáková 

čte položky a finanční částky kapitol.  

 

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

rozpočtovou změnu č. 4/2015 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

9/ Příkaz k inventarizaci k 31.12.2015 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je příkaz k inventarizaci majetku obce jako každý rok, 

sděluje, co se inventarizuje, čte příkaz, harmonogram inventury a složení komise.  

 

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na 

vědomí příkaz k inventarizaci k 31.12.2015. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

10/ ZŠ – výjimka z počtu žáků  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost paní ředitelky ZŠ Libavské Údolí, kde je žádáno o 

výjimku z počtu žáku na rok 2015/2016. Dále čte žádost ředitelky a důvody.  

 

Paní Kábrtová se dotazuje, jak se dotkne obce, jestli je to vyčísleno, kolik to bude obec stát. 

Starostka uvádí, že to není vyčísleno, že výjimku schvalujeme už poněkolikáté, a že to co 

škole zahrnuje do svého rozpočtu, to by jim mělo stačit a nic dalšího jim nedoplácíme. Paní 

Kábrtová uvádí, že dle zákona, který četla, obec po odsouhlasení výjimky musí dorovnat 

finanční částku. Starostka uvádí, že jde jen o plat jednoho pedagogického pracovníka a běžné 

náklady na údržbu, také že je priorita školu v obci udržet, kdy obec už počítá s tím, že peníze 

na provoz školy každoročně vydává. Paní Kábrtová se dotazuje, zda se nás změna týká 

finančně. Starostka uvádí, že ano, že kdyby bylo víc dětí, ušetří se jeden plat, ale dětí je málo 

a školu zde chceme udržet. Uvádí, že se dosud nestalo, že škola nevystačila s penězi, které 

jsme jim schválili v rozpočtu a chtěla další peníze. Škola hospodaří se ziskem. Dále je 

hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí uděluje výjimku z počtu žáku pro školní rok 

2015/2016 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

 

 

11/ Smluvní vztahy (STIOB s.r.o., ČEZ) 

 

Bod č. 118/15 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou smluvní vztahy a nejprve smlouva s firmou STIOB, 

kdy jsme na minulém zasedání projednávali výsledky komise pro výběrová řízení, která tuto 

firmu vybrala. Nyní se bude hlasovat o schválení konkrétní smlouvy s touto firmou. Jedná se 



o akci zateplení OÚ a výstavba pergoly ke společenskému sálu. Uvádí, že všichni smlouvu 

obdrželi a zda má někdo nějaké dotazy, kdy smlouvu posoudil jako vždy i právník. Dále je 

hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí v návaznosti na usnesení 102/15 ze dne 

6.8.2015 souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou STIOB s.r.o. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod č. 119/15 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je smlouva s ČEZ, kdy jsme v minulosti schválili smlouvu 

o smlouvě budoucí. Jedná se o zřízení věcného břemene pro firmu ČEZ, která pokládala 

distribuční síť občanům obce. Paní Kábrtová žádá vysvětlit o co jde. Starostka uvádí, že ČEZ 

uložil do země své sítě tedy svůj majetek a chtějí ho ochránit. Místostarosta uvádí, že ČEZ 

vybudoval žadatelům přípojné místo elektřiny. Další dotazy nebyly. 

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

zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0006399/VB1 s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

12/ Investice/projektové dokumentace 

 

 

Bod č. 120/15 

 

Starostka uvádí, že je potřeba se připravit na další dotační období a to především projektově. 

Uvádí, že jsme již několikrát řešili výstavbu hřiště a navrhuje nechat zpracovat projekt na 

nějaké menší víceúčelové hřiště. Dále uvádí, že je potřeba se dohodnout, kde by hřiště mělo 

být. Uvádí, že hřiště na Fialkách je z ruky, nedá se to tam uhlídat, děti by tam asi stejně 

nechodily a pozemek ničí divoká prasata. Žádá tedy o návrhy kam hřiště umístit. 

Místostarosta uvádí, že si myslí, že by bylo ideální vybudovat nějaké menší víceúčelové hřiště 

u Základní a mateřské školy. Jednak by mohlo být využíváno dopoledne dětmi ze školky a 

školy a odpoledne nebo třeba i večer veřejností. Zde se to dá lépe ohlídat a tím, že to bude 

využíváno školou, by byla větší šance získat dotaci. Další dotazy ani připomínky nebyly. Dále 

je hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zahájením potřebných úkonů 

vedoucích k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu 

víceúčelového hřiště u Základní a mateřské školy. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Dranczáková) 

 

 

Bod č. 121/15 

 

Starostka uvádí, že další projekt, který by bylo vhodné řešit je oblast pozemků určených 

k výstavbě rodinných domů. Po jednáních se stavebním úřadem vyšlo najevo, že SÚ nevydá 

stavební povolení, pokud nebude zřízena k pozemkům legální přístupová komunikace.  Jedna 

z lokalit je u hřiště, kde již jsou nějaké žádosti o zakoupení a výstavbu, ale dokud tam 



nebudou komunikace, tak tyto pozemky na stavebním úřadě neoddělí ani nerozparcelují. Bylo 

by tedy vhodné nechat zpracovat projekt na komunikaci. Také by se ulevilo dopravě nad 

panelákem a zahrádkářům, kteří si stěžují na prach. Navrhuje nechat zpracovat projekt na 

komunikaci od rybníčka, okolo Marečků, až na hlavní silnici. Trochu by byl zřejmě problém 

s pozemky, neboť v těchto místech sice máme na katastru zakreslenou cestu, ale je úzká a 

muselo by se řešit její rozšíření s Lesy ČR. Uvádí, že cesta by se nemohla zatím řešit do 

finální podoby, protože stavebníci by přes ni potřebovali kopat sítě, ale stačila by štěrková 

verze. Dává prostor k dotazům. Místostarosta uvádí, že máme již zpracovanou studii, která ty 

pozemky rozparcelovala, a která již také navrhuje tuto komunikaci. Dodává, že by bylo určitě 

vhodné tuto komunikaci udělat až na hlavní silnici. Pokud by to nevyhovovalo normám, 

mohla by být cesta jednosměrná. Tím by se propojila i zadní část obce, která není dostatečně 

obslužná. Pokud by lidé chtěli stavět, měli by problém hasiči a další složky IZS. Komunikace 

je vlastně začátek, aby se mohly parcely prodat a mohlo se stavět. Uvádí, že by bylo na čase 

udělat projektovou dokumentaci, abychom věděli, jaké jsou možnosti a mohlo se jednat 

s Lesy ČR, protože komunikace nahoře není ideální. Paní Gavčíková se ptá, kudy by to mělo 

vést. Místostarosta uvádí, že se naváže na cestu u rybníčku nahoru k Marečkům až na hlavní 

silnici na Kynšperk nad Ohří. Dále by tam byly krátké odbočky parcelám a jedna cesta k hřišti 

abychom ho neodřízli a v budoucnu tam byl přístup. Starostka uvádí, že pokud by jsme měli 

novou cestu tak jak uvažujeme, tak  cesta nad panelákem by již nebyla tolik využívána. Vše 

by vyřešila praxe a čas. Další dotazy ani připomínky nebyly. Dále je hlasováno, že 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zahájením potřebných úkonů vedoucích k 

výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu komunikace ke 

stavebním parcelám p.č. 133/1 k. ú. Libavské Údolí.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

13/ Pronájmy a prodeje nemovitostí a pozemků – výpovědi/záměry  

 

 

Bod č. 122/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pronájmy pozemků, kdy na předchozím zasedání 

jsme řešili neudržované a neužívané zahrádky. V důsledku tohoto paní Mikšovská dala 

výpověď ze zahrady, kterou neužívala, na což bylo upozorňováno na předchozích zasedáních. 

Další bod by tedy byl schválení výpovědi z dané zahrady a ihned bychom mohli schválit 

záměr pronájmu této zahrady. Dotazuje se, zda má někdo nějaké dotazy. Paní Kábrtová uvádí, 

že bychom se mohli opět vrátit k tomu, co nám již sdělovala a také dle praxe jiných obcí a 

určit pro konkrétní zahradu nějaká kritéria podle kterých budeme rozhodovat o jejím 

přidělení.  Nemuseli bychom rozhodovat podle morálních hodnot, svědomí nebo pocitů, 

protože jsme úřad a mělo by to mít pravidla.  

Dále vysvětluje, že kritéria se stanoví třeba podle toho co tam na zahradě je, třeba chata, do 

které lidi investovali. Když už tedy nemáme pořadník, tak bychom si stanovili jako pomůcku 

nějaká kritéria. Příště budeme hlasovat o přidělení a potřebujeme tedy nějaká pravidla.  

Paní Špačková uvádí, že to snad víme, i když nemáme pravidla, tak se snad tím řídíme, že 

když někdo umře tak první má právo ta konkrétní rodina. Paní Kábrtová uvádí, že to jsme 

minule viděli. Byly 4 žádosti, které byly stejně hodnotné a žádná nebyla horší nebo lepší. Jde 

ji o to, jak mají občané vědět, jaký máme pocit z těch žádostí. To jsme totiž řešili, že někdo 

rozhoduje podle pocitu. Reaguje paní Kuhlová, že vnitřní pocit řekla ona, že ale paní 



Kábrtová se chytá pořád jejího slova. Uvádí, že minule dostal zahradu pan Zima a ona 

rozhodovala podle toho, že mají dítě bude tu chodit do školy a třeba budou mít i větší rodinu. 

Paní Kábrtová uvádí, že paní Pernicová žádá potřetí. Paní Kuhlová uvádí, že vždy se bude 

někdo cítit dotčený. Paní Kábrtová uvádí, že jde o to, že bude s kritérii méně dotčený. Slečna 

Kuhlová uvádí, že ale můžou být určena kritéria, které někomu nepasují. Paní Pernicová se 

dotazuje, proč nemůže dostat zahradu. Starostka uvádí, že může dostat zahrádku a třeba 

zrovna tu co budeme schvalovat příště. Místostarosta uvádí, že tak jako paní Kábrtová 

nezmění názor, a již třetí zasedání tady řešíme její kritéria, tak ani on nezmění názor a bavíme 

se o pořád o stejné věci. Uvádí, že pokud paní Kábrtová chce, může dát hlasovat o jejím 

návrhu schválit kritéria a přejdeme k dalšímu bodu, jinak se budeme bavit do večera pořád o 

tom samém. Paní Kábrtová uvádí, že se o tom budeme bavit znova, protože se pozemky 

schvalují a vždy budeme rozhodovat podle nesmyslných pravidel. Starostka uvádí, že to je její 

názor a ostatní mají názor jiný. Paní Kábrtová navrhuje schválit nejprve výpověď poté záměr 

pronájmu a poté jestli přijmeme kritéria. Paní Kuhlová se dotazuje, zda by tedy chtěla ke 

každé zahradě extra vymýšlet kritéria. Paní Kábrtová uvádí, že to zjišťovala a taková je praxe, 

že tohle bylo řešení, aby lidé nebyli ukřivdění, a jí to přijde rozumné. Někdy je na zahradě 

tráva jindy ne a jde o udržovanou zahradu. Paní Špačková uvádí, že podle toho se přeci řídí 

každý sám. Paní Kuhlová se dotazuje, jak to tedy bude, když bude na jedné zahradě chata a na 

druhé ne, tak žadatel bude říkat, že chce tu s chatou. Paní Kábrtová uvádí, že řešíme, že by to 

měl být nějaký nesmysl, ale že v jiných obcích jsou kritéria. Paní Kábrtová uvádí, co máme 

poradit paní Pernicové, aby dostala zahradu. Paní Kuhlová uvádí, že požádat o ni. Paní 

Kábrtová uvádí, že žádala 3x, ale nikdy jí nebylo vyhověno, protože nemá rodinu a děti. Tím 

pádem už nikdy nebude mít šanci, protože rodiny s dětmi se upřednostňují. Starostka uvádí, 

že má šanci na příštím zasedání. Místostarosta uvádí, že by dal tedy hlasovat nejprve o 

výpovědi ze zahrady, pak o záměru a poté o kritériích a zda s tím všichni souhlasí. Poté je 

hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď z části 

pronájmu pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

Bod č. 123/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je tedy schválení rovnou záměru pronájmu toho 

pozemku a poté je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr 

pronájmu části pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 129 m2 . 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod č. 124/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je návrh paní Kábrtové a ptá se, zda chce paní Kábrtová 

formulovat návrh na usnesení. Paní Kábrtová uvádí, že to zvládneme. Paní Kábrtová uvádí, že 

v praxi by to bylo tak, že schválíme kritéria, někdo si je přečte a přijde 10 žádostí a podle 

schválených kritérií vybereme a seřadíme žádosti. Dále, že už to v minulosti říkala, že by se 

stanovila určitá kritéria na určitou zahradu a podle nich by se vybíralo a že nechápe, že nám 

nepřipadá zvláštní rozhodovat se podle svého svědomí. Paní Špačková uvádí, že se rozhoduje 

podle svých kritérií, která má dané a podle toho se rozhoduje a ne podle pocitů jak neustále 



opakuje. Paní Kábrtová uvádí, že bychom měli tedy lidem poradit jak ovlivnit náš pocit a 

svědomí. Starostka se dotazuje, zda můžeme tedy hlasovat o návrhu paní Kábrtové. Poté je 

hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zpracování kritérií pro 

přidělení části pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 129 m2 . 

 

Schválen  ano  1 (Kábrtová) ne  2 (Bobčík, Dranczáková) zdržel  6 (Gajičová, 

Špačková, Šebestýnová, Květoň, Květoňová, Špačková) 

 

Návrh nebyl schválen   

 

 

Bod č. 125/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je výpověď z nájmu nebytového prostoru, který měl 

v nájmu pan Gajič. Byla nám doručena výpověď z nájmu a zároveň můžeme schválit rovnou 

záměr pronájmu. Nikdo nemá připomínky ani dotazy.  

Poté je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď z 

pronájmu nebytového prostoru čp. 110 Libavské Údolí 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Gajičová) 

 

 

Bod č. 126/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je tedy hlasování o záměru pronájmu. Kdyby měl 

někdo zájem, jedná se o jednu malou místnost.  

Poté je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu 

nebytového prostoru čp. 110 Libavské Údolí 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

14/ Různé (Pomoc v nouzi o.p.s., pomoc uprchlíkům) 

 

Bod č. 127/15 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost o poskytnutí příspěvku pro rok 2016 

organizaci Pomoc v nouzi o.p.s., která se stará o seniory. Všichni zastupitelé obdrželi dopis, 

kde jsou údaje o společnosti. Dále dodává, že tato společnost se stará o 6 našich občanů a 

v roce 2013 jsme jim dali příspěvek 1500,- Kč. Návrh je přispět částkou 6000,- Kč což je 

1.000,- Kč na osobu. Nikdo neměl návrhy a ani dotazy.  

Poté je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje poskytnutí 

příspěvku pro rok 2016 organizaci Pomoc v nouzi o.p.s. ve výši 6.000,- Kč. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

Starostka uvádí, že poslední bod zasedání je pomoc uprchlíkům a jelikož jej navrhla paní 

Kábrtová dává jí slovo.  



Paní Kábrtová sděluje, že nemůžeme dělat, že to co se děje v naší zemi se nás netýká, protože 

se nás to týká a chtěla navrhnout, abychom připravili nějakou pomoc, kterou bychom nabídli 

našemu státu v záležitosti pomoci uprchlíkům. Uvedla, že je několik možností, že to 

zjišťovala. Třeba, že stát přispívá na bydlení, když bychom si vzali na starost nějakou rodinu, 

a že je to dlouhodobé řešení. Uvádí, že uprchlíci jsou teď v detenčních ústavech  a obec dá jen 

na vědomí, že máme zájem o pomoc. Pak ta žádost tam nějaký rok je a než dostanou třeba 

azyl, tak jako obec bychom mohli pomoct.  

Druhý způsob pomoci je to co navrhovala už kdysi, a to podporovat vzdělání v Bangladéši 

adopcí dítěte. Uvádí dále, že bydlíme v zemi, kde je blahobyt a nezasloužili jsme se o to, 

pouze jsme se tu narodili a není naše zásluha, že žijeme v zemi, kde je blahobyt, že ve většině 

světa blahobyt není. Bylo by dobré, abychom tím co máme, mohli pomoci těm, co to nemají. 

Uvádí, že jsou 3 možnosti pomoci, a to přímo uprchlíkům tím, že podáme žádost a 

zaevidujeme se, že máme zájem pomoci. Až opustí uprchlíci zařízení tak, bychom pro ně měli 

připravené bydlení. Starostka se jí dotazuje, kde bychom to bydlení měli připravit, že nemáme 

žádné obecní byty. Paní Kábrtová uvádí, že bychom to museli třeba pronajmout byt. Starostka 

uvádí, že žádný nemáme. Paní Kábrtová uvádí, že nemyslí obecní byt. Třeba Azylový dům 

v Sokolově si taky pronajímá byt od soukromníka a myslí, že obec by taky měla mít sociální 

cítění.  

Dále uvádí, že druhá možnost je, že v azylových zařízeních už lidi bydlí, kteří jsou tam už 

z dřívějška a jsou připraveni odejít. Dále uvádí, že ví, kde bydlí a ví, jaký asi bude tady 

přístup, tak třetí možnost je nebrat si lidi k sobě, což považuje za nejvíc, ale podporovat 

vzdělání a adoptovat dítě z Afriky nebo Bangladéše. Budeme ho podporovat ve vzdělání, 

protože tam je bída díky tomu, že tam vzdělání není, tak přispívat jednomu dítěti třeba 

měsíčně částkou 500,- Kč, kdy někdo může pak vystudovat a stát se lékařem v té zemi kde je. 

Paní Špačková se ptá, zda není lepší pomáhat lidem v naší obci a těm co jsou tady, než cizím 

lidem. Paní Kábrtová uvádí, že těm jsme již dnes pomoc schválili. Ale je potřeba pomoct i 

cizím lidem. Uvádí, že se paní Špačková narodila v blahobytu, a že všichni tady v této zemi 

žijí v blahobytu.  

Pan Hlaváč uvádí proč obec má dávat 500,- Kč na Bangladéš?  Ať si představíme  kolik stojí 

letenka do Bangladéše. Nějací lidé se jedou podívat do Bangladéše, na to jak jsou tam chudí a 

pak přijdou a řeknou, ty jsou opravdu tak chudí - dejte jim peníze. Toto přece není možné? 

Paní Kábrtová uvádí, že ta adopce se dělá v celé republice. Pan Hlaváč uvádí, že všichni ví, že 

jsou tam chudí, kdyby radši ty peníze za letenky dali jim, než se tam jeli podívat. Paní 

Kábrtová uvádí, že se adopce běžně dělá a my žijeme v místě, kde je na světě nejlíp a nejlepší 

životní úroveň.  Není na to jí zlepšovat, ale pomáhat druhým a čestně se postavit k tomu co se 

u nás v zemi děje a bylo by to hezké gesto i pro jiné obce a města a nenechali bychom v tom 

jen stát.  

 

Starostka se ptá, kdo k tomu má ještě připomínky. Paní Bobčíková uvádí, že nesouhlasí 

přispívat finančně, že nikdy peníze nedoputují tam, kam mají, že zkušenosti to ukazují. Paní 

Kábrtová uvádí, že dojdou, že si to byla tam právě ověřit, aby věděla, že to tak je. Paní 

Bobčíková uvádí, že není ochotna přispět finančně, ale pomoct do potravinové banky.  

 

Občané souhlasí a paní Gavčíková uvádí, že paní Kábrtová chtěla znát do podrobna každou 

korunu, kterou utratili ve škole, a tady by vyhodila peníze pro cizí lidi. Dochází k diskuzi 

mezi několika občany, kteří nesouhlasí. Paní Pekuniaková uvádí, že tady u nás taky máme 

hladové děti. Paní Kábrtová uvádí, že by chtěla vidět jedno hladové dítě, že tento stát je velmi 

sociální a děti nejsou žádné hladové. Paní Pekuniaková uvádí, že jsou rodiče, kteří se vzorně 

starají, ale nemají práci a nemají peníze. Pan Gavčík uvádí, že ze záběrů televize je vidět, jak 

v Maďarsku uprchlíkům dávají jídlo a pití a oni to zahazují.  



 

Pan Kábrt uvádí, že by to byl příklad i pro ty děti, aby nebyly jako jejich rodiče, kteří myslí 

jen na sebe. Paní Špačková uvádí, že to je jen gesto, a že jsou pro ni důležití občané této obce. 

Pan Kábrt uvádí, že pro nás je to gesto, ale pro dítě v chudé zemi je to měsíc ve škole s jídlem 

a oblečením. Uvádí, že nám je přednější něco jiného. Pan Marek sděluje, že všichni zde jsou 

přivandrovalci, protože zde bydleli Němci a on je zde možná druhá generace a připadá si jako 

starousedlík. Místostarosta uvádí, že by taky rád reagoval, a že ta situace uprchlické krize 

rozděluje už i rodiny a každý má na ní svůj názor. Uvádí, že každý může pomoct a každý se 

může rozhodnout sám za sebe. Není to nic nového a jmenuje řadu organizací, které pomáhají 

v uprchlické krizi a je jim možné přispět. Každý má právo přispět a my jako obec nebudeme 

rozhodovat za občany, je to na každém občanovi, jestli přispěje. Uvádí, že ty účty jsou 

transparentní, lze je najít na internetu nebo lze dokonce poslat dárcovskou SMS z tepla 

domova. Dále paní Kábrtové navrhuje, že pokud chce pomoci, tak si může zorganizovat 

sbírku a on je ochoten přispět nějakým oblečením uprchlíkům, protože je zima a oni nemají 

oblečení, nemají co jíst a pít a na hranicích mrznou. Uvádí, že si může v našem kulturním 

zařízení udělat sbírku, můžeme to dát vědět občanům třeba i na stránky obce a může si jedno 

odpoledne sednout a sbírku udělat a uvidí, jestli lidi něco donesou a poté jí distribuovat dál.  

Paní Kábrtová uvádí, že to má i výchovný aspekt, že třeba děti ve škole nebo celá třída se 

rozhodne a adoptuje dítě v Africe. Dávají třeba 50,- Kč měsíčně a adoptované dítě studuje 

díky nim, zároveň to děti tmelí a obec může mít stejný rozměr. Naše obec třeba může mít 

adoptované dítě, všichni o tom budeme vědět a na občana dělá 500,- Kč asi desetník a může 

to být precedent pro ostatní. My pomůžeme jednomu z milionu, ale ostatní se můžou přidat a 

je to gesto, že nám to není lhostejné. Zase dochází k diskuzi a paní Špačková uvádí, že 

přispíváme na projekty jako například dnes, ale i na jiné, ať navrhne něco tady z okolí. 

  

Paní Dulovcová uvádí, že paní Kábrtová míchá dvě věci dohromady  - jablka a hrušky, že 

nejprve mluví o uprchlících, což se nás týká a pak o pomoci dětem v Bangladéši. Uvádí, že 

obec je placena ze státního rozpočtu a stát přispívá velkou měrou na provoz všech 

uprchlických zařízení, což jsou peníze, které by jinak mohli jít do té obce, takže za ní si myslí, 

že pomoc uprchlíkům nemusíme řešit a peníze tam již jdou a neumíme si představit kolik. 

Dochází k diskuzi mezi občany k uprchlické krizi a každý připívá nějakým příspěvkem. Paní 

Kábrtová uvádí, že moc sledujeme televizi. Paní Dulovcová uvádí, že uprchlíci dostanou 3x 

denně najíst a zda se tam byla podívat. U nás bezdomovci toto nemají a nikdo se o ně nestará, 

nedostanou najíst, oblečení atd. Uvádí, že uprchlíci jsou cizí lidi a možná nás tu jednou budou 

okupovat. Paní Kábrtová uvádí, že tak je systém nastaven, že rok bude trvat ta doba, kdy jsou 

v zařízení a my nahlásíme té organizaci jen, že jsme připravený pomoct. Když bude nějaká 

rodina chtít jít, budou připraveny papíry a budou vědět, že u nás jsme ochotní pomoct a budou 

nás kontaktovat a můžou k nám do obce. Paní Dulovcová uvádí, že až se někdo takový 

přihlásí, že někdo chce k nám do obce, tak o tom můžeme jako zastupitelé rozhodovat. Paní 

Kuhlová uvádí, že vláda Evropské unie si s tím neví rady a my to máme vyřešit? Paní 

Kábrtová uvádí, že to nechceme vyřešit, ale nabídnout pomoc.  

 

Místostarosta uvádí, že jeho názor jí už řekl, že pokud chce o něčem hlasovat, tak on není pro 

žádnou finanční pomoc. Podpoří jí, pokud chce udělat sbírku, což je nabídka. Ať už 

potravinovou nebo sbírku oblečení, přikrývek pro uprchlíky, kteří to teď aktuálně potřebují a 

může se tomu věnovat a on jí podpoří. Paní Dulovcová se dotazuje, zda teď nedávno nějaká 

sbírka nebyla? Paní Kuhlová uvádí, že ano a byla úspěšná. Jedná se o sbírku určenou našim 

lidem bez domova nebo po záplavách. Dochází k diskuzi mezi občany a paní Kábrtová náhle 

odchází v 18:00 ze zasedání. Starostka ukončuje k tomuto tématu diskuzi. 

 



 

 

 

 

 

15/ Diskuze  

 

V diskuzi pan Kábrt uvádí, že opět je problém se střechou na zastávce, kdy teče voda ze 

střechy na lidi. Starostka uvádí, že už by to mělo být opravené, že kamion promáčknul trubku 

na odpad a jak se to hromadilo a neodtékalo to, tak se to plnilo nahoru a pak to teklo. Do 

budoucna budeme zvažovat výměnu celé zastávky anebo střechy, neboť je zcela nevhodně 

řešená.  

 

 Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 6. řádné zasedání ZO v 18:05 hodin.  

 

  

 

 

  Ověřovatelé:  

 

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

 

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

          

                        

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


