
Z á p i s 
 

ze 13. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 22.10.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluveni: Kábrt, Špačková) 

                                                                                                

                 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: 

 

243/20 

 

Program: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starostky 

7. Rozpočtová změna č. 5/2020, 6/2020 

8. Směrnice č. 2/2020 Spisový a skartační řád   

9. Plán inventur k 31.12.2020 

10. Delegování zástupce na obce na VH Sokolovské vodárenské s.r.o. 

11. Smluvní vztahy (Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a. s., Město Kynšperk 

nad Ohří) 

12. Pronájmy a prodeje (žádosti: p. Priesel, p. Kocáb) 

13. Různé – Žádost M. Kupec, Žádost Drosera z.s.  

14. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl doplněn, o bod Rozpočtová změna č. 6, smlouvu 

s Městem Kynšperk a žádost Drosera z.s.. 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 

 

Usnesení č. 243 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 

 

 



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

244/20 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Dranczákové a paní Špačkové 

byl zápis schválen. Za nepřítomnou paní Špačkovou konstatuje starostka obce, že zápis 

stvrdila svým podpisem. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 12. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně 

plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 244 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

245/20 

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

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 245 bylo schváleno.       

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

246/20 

Do návrhové komise byl navržen a zvolen pan Miroslav Bobčík a zapisovatelem 

taktéž. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 246 bylo schváleno.       

 

6/ Zpráva starostky 

 

247/20      

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. 247 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 

 

 



7/ Rozpočtová změna č. 5/2020, 6/2020 

 

248/20 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou rozpočtové změny. Uvádí, že s ohledem na 

pravomoc starostky, schválila rozpočtovou změnu č. 5 sama, což ji umožnilo zastupitelstvo a 

tato kompetence ji byla dána. Uvádí, že šlo o dotace na volby a kompenzace daňových 

příjmů. Uvádí, že u voleb šlo o příjmovou i výdajovou část a u kompenzace pouze příjmovou, 

kdy výdajovou část přiblíží předsedkyně finančního výboru. Starostka se dotazuje, zda má 

někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

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

5/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 248 bylo schváleno. 

 

249/20 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 6 a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, aby přítomné seznámila, jak byl rozdělen 

příspěvek od státu. Ta čte jednotlivé položky v rámci změny. 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. 

6/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 249 bylo schváleno. 

 

8/ Směrnice č. 2/2020 Spisový a skartační řád   

 

250/20 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je nová směrnice, kterou zastupitelé obdrželi. 

Původní byla z roku 2003 a bylo nutné jí aktualizovat. Starostka se dotazuje, zda má někdo 

dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje směrnici č. 2/2020 Spisový 

a skartační řád.   

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 250 bylo schváleno. 

 

9/ Plán inventur k 31.12.2020 

 

251/20 

Starostka uvádí, že dalším bodem je příkaz k inventarizaci, kdy čte plán k průběhu 

inventury, harmonogram inventur a členy inventarizační komise. Nikdo nemá dotazy, ani 

připomínky.  



 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí plán inventur 

k 31.12.2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 251 bylo schváleno.  

 

 

10/ Delegování zástupce na obce na VH Sokolovské vodárenské s.r.o. 

 

 

252/20 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je delegování zástupce na valnou hromadu 

společnosti Sokolovská vodárenská, kdy navrhuje jako vždy delegovat starostku obce. Dále se 

dotazuje zastupitelů, zda má někdo připomínky a dotazy k materiálům které obdrželi. 

Starostka doplňuje, že cena vody se zvyšovat nebude. Dále čte místostarosta návrh programu 

valné hromady a navrhuje starostce uložit kladně rozhodnout o jednotlivých bodech jednání.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích: 

 

252/20 

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., IČ 
263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 
11.12.2020, která bude jednat o těchto záležitostech: 
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2020 – 30.9.2020, 
b) projednání a schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské 

infrastruktury, schválení výše pachtovného pro rok 2021, 
c) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2021, 
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2021, 
e) projednání a schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021, 
f) projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava 

Boudy, vč. odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021, 
g) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 

 

 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 rozhodl 

o 

ad b) schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury a 
schválení výše pachtovného pro rok 2021, 

ad c) schválení výše vodného a stočného pro rok 2021,  
ad d) schválení plánu investic pro rok 2021, 
ad e) schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021, 
ad f) schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč. 

odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021. 
 



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

místostarostka obce. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 252 bylo schváleno. 

 

 

11/ Smluvní vztahy (Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a. s., Město Kynšperk nad 

Ohří) 

 

 

253/20  

 

Místostarosta uvádí, že další bodem jsou smluvní vztahy a nejprve jde o smlouvu 

s ČEZ Distribuce. Uvádí, že smlouvu všichni zastupitelé obdrželi a jde o zřízení věcného 

břemene při budování elektro přípojky na Kolové v cestě k panu Kacetlovi. Ptá se, zda k ní 

má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

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

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015098/VB/4 s ČEZ 

Distribuce a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 253 bylo schváleno. 

 

254/20  

 

Místostarosta uvádí, že další bodem je dodatek ke smlouvě s Městem Kynšperk 

týkající se zabezpečování požární ochrany, kterou schvalujeme každý rok. Starostka doplňuje, 

že zásadní změnou je, že smlouva již bude na dobu neurčitou. Místostarosta se ptá, zda k ní 

má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 19 ke 

smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem Kynšperk nad Ohří a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 254 bylo schváleno. 

 

 

 

12/ Pronájmy a prodeje (žádosti: p. Priesel, p. Kocáb) 

 

255/20  

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem programu jsou prodeje a pronájmy 

pozemků. Uvádí, že na předchozím zasedání jsme schválili řádně záměr pronájmu části 

pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 279 m
2
 a na OÚ jsme obdrželi žádost od 

pana Jana Priesla a pana Kocába o pronájem, kdy bychom měli rozhodnout komu zahradu 

pronajmout. Uvádí, že žádosti na OÚ dorazili přibližně v obdobných dnech a jako kritérium 



by navrhoval pronájem tomu kdo má v obci trvalý pobyt delší dobu. Dotazuje se zastupitelů, 

zda někdo má jiné návrhy, nebo kritéria k rozhodování. Nikdo žádné jiné návrhy neměl a 

zastupitelé souhlasili. Místostarosta konstatuje, že delší dobu v obci má trvalý pobyt pan 

Priesel, a že navrhuje tedy pronájem jeho osobě. Nikdo neměl dotazy a připomínky.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části pozemku č. 

129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 279 m
2 

p Janu Prieselovi čp. 117 a pověřuje starostku 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 255 bylo schváleno. 

 

 

 

13/ Různé 

 

 

256/20  

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Miroslava Kupce, který žádá o 

zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy pro jeho syna, který je osobou 

s průkazem ZTPP. Místostarosta uvádí, že se však jedná o mladšího občana obce, který denně 

jezdí na kole po obci a je tak zcela mobilní a nevidí k tomu žádný důvod. Dále uvádí, že osob 

s kartou ZTPP je velmi mnoho, a že by se tak parkovací místa musela dělat všude. Chápe to u 

osob, které mají problémy s pohybem a jsou nějakým způsobem imobilní a potřebují parkovat 

co nejblíže svému obydlí, ale to však není tento případ, jak již uváděl. Starostka doplňuje, že 

původně měla vyhrazené parkovací místo paní Kupcová, ale jejím úmrtím zaniklo. 

Místostarosta se ptá, zda má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy 

neměl.  

  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje žádost pana Miroslava 

Kupce o přidělení parkovacího místa pro invalidy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  0   Proti   7  Zdržel se   0 

Usnesení č. 256 nebylo schváleno 

 

 

256/20  

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost Drosera z.s., kdy jde o organizaci, 

která se na Bublavě stará o poraněné, opuštěné a jiné živočichy, kterým pomáhá vrátit se zpět 

do přírody. Dále čte dopis organizace, která nás žádá o příspěvek na činnost. Uvádí, že to je 

záslužná činnost a věnují se jí na Bublavě již dlouho a navrhuje přispět částkou 3.000,- Kč. 

Místostarosta se ptá, zda má někdo jiné návrhy či připomínky. Pan Vít navrhuje, abychom 

přispěli částkou jako v jiných případech nebo podobnou. Starostka uvádí, že to tak odpovídá, 

že pouze organizaci Pomoc nouzi jsme přispěli více, ale to bylo na jinou činnost. Dále uvádí, 

že zvířata si sami pomoci nemohou, takže je dobré těm kdo se o ně stará přispět. Nikdo další 

žádné návrhy ani připomínky neměl.  

 



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

záchranné stanici DROSERA z.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 256 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 

14/ Diskuze  

 

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

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 13. řádné zasedání ZO v 17:30 

hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

                        

 

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


