
Z á p i s 
 

z 9. řádného zasedání zastupitelstva Obce Libavského Údolí konaného dne 12.5.2016 

                                      v obřadní síni obecního úřadu od 17.00 hodin. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 9 zastupitelů obce  

                                                                                                

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

předpisů starostka obce paní 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 31.03.2016 

8. Rozpočtová změna č. 2/2016 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2016 

10. Závěrečný účet 2015 

11. Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2015 

12. Výjimka z počtu žáků ZŠ 

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

14. Smluvní vztahy – (K. Kraj, Stavitelství Šmíd, IQ Projekt, Ing. Šedivec dodatek) 

15. Pronájmy a prodeje pozemků bytů (žádost p. Hančíková, p. Pytlíková, výpověd p. 

Horák, p. Šivák, žádost paní Hájková, p. Gavčík) 

16.  Pořízení zahradního traktoru 

17. Různé  

18. Diskuze 

 

Program byl v termínu před konáním zasedání zveřejněn na úřední desce a zastupiteli 

byl  schválen. ano  9 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

Na návrh ověřovatelů z 8. řádného zasedání ZO paní Jany Kuhlové a Mgr. Hany 

Kábrtové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení  

z 8. řádného zasedání ZO jsou splněny.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

 

 



3/ Kontrola usnesení 

 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení z 8. 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 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 Jana Kuhlová, 

zapisovatelem pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

6/ Zpráva starosty 

      

Starostka obce přečetla zprávu starosty - ZO bere na vědomí. 

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce Libavské Údolí  k 31.3.2016 

  

Starostka informuje, že na řadě jsou postupně finanční záležitosti. Starostka uvádí, že rozbory 

byly řádně zveřejněny a zastupitelé s nimi byli seznámeni. Nejprve je tedy na programu 

rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Janě 

Dranczákové, která čte jednotlivé kapitoly a uvádí, že rozbory finanční výbor projednal a 

doporučuje zastupitelům schválení. Nikdo nemá dotazy ani připomínky. Dále je hlasováno o 

schválení rozborů hospodaření Obce k 31.03.2016.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

  

 

8/ Rozpočtová změna č. 2/2015 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 2, kterou taktéž všichni obdrželi 

a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Janě Dranczákové, která uvádí položky 

rozpočtu a změny a také, že rozpočtovou změnu finanční výbor projednal a doporučuje 

zastupitelům její schválení. Nikdo nemá dotazy ani připomínky. Dále je hlasováno o 

schválení rozpočtové změny č. 2/2016.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel   



 

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ v Libavském Údolí k 31.3.2016 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je rozbor hospodaření ZŠ a předává slovo předsedkyni 

finančního výboru paní Janě Dranczákové, která čte komentář. Dále uvádí, že rozbory 

finanční výbor taktéž projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Nikdo nemá dotazy ani 

připomínky. Starostka doplňuje, že na žádost školy budeme hlasovat i o odpisu dlužné částky 

ve výši 4.176,- kdy se jedná o stravné, které nebylo zaplaceno matkami dětí a jsou 

nevymožitelné. Dále je hlasováno o schválení rozborů hospodaření ZŠ k 31.03.2016 

s odpisem dluhu.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

10/ Závěrečný účet obce 2015 

 

Starostka konstatuje, že je potřeba projednat závěrečný účet obce a odsouhlasit hospodaření. 

Vše bylo řádně zveřejněno a všichni byli seznámeni. Uvádí, že v rámci auditu došlo ke 

zjištění jedné výhrady a jedná se o to, že nebyla řádně ve lhůtě na veřejném portálu 

zveřejněna smlouva. Uvádí, že ihned po zjištění toto bylo napraveno a smlouva zveřejněna. 

Toto byla jediná výhrada při auditu, který proběhl a i tuto výhradu v rámci závěrečného účtu 

musíme schválit. Dále předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Janě Dranczákové, 

která čte zprávu a doporučuje ke schválení. Nikdo neměl dotazů ani připomínek.  Poté je 

hlasováno o schválení, kdy zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje závěrečný účet obce 

Libavské Údolí za rok 2015 podle zák. č. 250/2000 Sb. a souhlasí s celoročním hospodařením 

s výhradou. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání a inventury za rok 

2015. Zároveň byla provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.  

 

Schválen   ano  9   ne  0   zdržel se 0 

 

 

11/ Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2015 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je účetní závěrka školy a obce. Dále, že vše bylo řádně 

zveřejněno a všichni zastupitelé seznámeni. Předává slovo předsedkyni finančního výboru 

paní Janě Dranczákové, která uvádí, že finanční výbor taktéž závěrky projednal a doporučuje 

zastupitelům schválení. Nikdo nemá dotazy ani připomínky. Dále je hlasováno o schválení 

účetní závěrky ZŠ a obce.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Přílohou č. 2 zápisu je zápis finančního výboru k rozborům a změně, účtu a 

závěrce.. 

 

 

 

 



 

 

12/ Výjimka z počtu žáků ZŠ 

 

Starostka informuje, že dalším bodem schválení výjimky z počtu žáků naší ZŠ, kdy toto 

schvalujeme každoročně, neboť žáků je málo. Pokud chceme školu udržet, musíme výjimku 

schválit a doplácet plat jednoho pedagoga. Uvádí, že v roce 2016/2017 bude školu 

navštěvovat 12 žáků. Slečna Špačková se dotazuje, kolik žáků jde do první třídy. Zastupitelé 

uvádí, že určitě 3.  

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

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

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je delegování zástupce na valnou hromadu Sokolovské 

vodárenské dne 27.6.2016 a je čten návrh na usnesení. Dále je hlasováno 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 26.6.2015, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu 

majetku společnosti, 

b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2015,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti, 

d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015, 

e) projednání odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady, schválení 

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, odměna pro člena dozorčí rady, 

 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 schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a 

 - o odvolání člena dozorčí rady, volbě nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o 

výkonu funkce člena dozorčí rady a jeho odměně. 

 

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

místostarosta. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14/ Smluvní vztahy 

 

Bod č. 186/16 

 

Starostka uvádí, že můžeme získat dotaci na opravu autobusové zastávky, a to 50% nákladů, 

kdy předpokládala náklady cca 300.000,- Kč. Tedy nám schválili 150.000,- Kč dotaci a pokud 

budou náklady nižší, jakože budou, vrátíme zbytek kraji. Tedy musíme schválit smlouvu 

s krajem. Smlouvu všichni obdrželi a nikdo neměl dotazů ani připomínek. Dále je hlasováno, 

že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z 

prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Obnovu čekárny 

na zastávce hromadné autobusové dopravy“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod č. 187/16 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je právě rekonstrukce zastávky, kdy byl proveden průzkum 

trhu na opravu. Ze tří firem dodali nabídky dvě, a to firma Šmíd (224.636,- Kč) a firma 

Sokostav (224.311,-Kč). Uvádí, že se jí líbí nabídka firmy Šmíd, kdy zadní stěna je 

z pískovcového kamene a je to hezké. Dále dává kolovat obrázek a vizualizace. Domnívá se, 

že by zastávka vypadala hezky a pokud by se to líbilo, časem by se mohla udělat i druhá 

zastávka. Paní Kábrtová se ptá o jakou zastávku se jedná, kdy starostka uvádí, že ta na 

Sokolov. Dále uvádí, že lavičky si doplníme sami. Dále navrhuje uzavřít smlouvu s panem 

Šmídem a půlku nákladů obdržíme od kraje. Dále starostka popisuje dle obrázku, jak by měla 

zastávka vypadat. Nikdo neměl dotazů ani připomínek. Dále je hlasováno, že zastupitelstvo 

obce Libavské Údolí bere na vědomí výsledky průzkumu trhu rozvoje na „Obnovu čekárny na 

zastávce hromadné autobusové dopravy“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 

Šmíd Stavitelství a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Kábrtová) 

 

 

Bod. č. 188/16 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je smlouva s firmou IQ PROJEKT s.r.o. - dodatek. Jedná se 

firmu,  která má smlouvu na projekt propojovací komunikace a vyvstávají problémy. Jedná se 

o problém se vsakem spodní vody, jsme na kopci a nemá to kam odtéct, kdy bylo potřeba 

provést hydrogeologický průzkum. Jelikož musíme čekat na výsledky a firma má lhůty, které 

by nestihla dodržet je potřeba dodatkem lhůty posunout. Návrh smlouvy všichni obdrželi, nic 

se nemění, pouze termíny. Žádné dotazy nebyly a je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce 

Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s firmou IQ PROJEKT s.r.o. 

a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

  

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 



 

Bod. č. 189/16 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je ten stejný problém, ale s firmou Ing. Šedivec, který 

nám zpracovává projekt na víceúčelové hřiště u školy. Vysvětluje, že srážková voda musí 

z hřiště někam odtéct, aby bylo hřiště použitelné, a to buď do kanalizace splaškové, kde je 

napojení možné hned u hřiště anebo do vsakovacích bloků. Po provedení hydrogeologického 

průzkumu však bylo zjištěno, že podloží je špatné a nezaručí správný však. Po podání žádosti 

o napojení vody do kanalizace,  bylo toto ze strany VOSS zamítnuto. Na to tedy projektant 

sdělil, že od smlouvy odstoupí, neboť nechce nést následky, že vsakování vody bude 

nedostatečné a hřiště bude nepoužitelné. Místostarosta uvádí, že problém proč nepustit vodu 

do kanalizace je finanční, kdy VOSS platí majiteli ČOV Immogardu za průtok vody nějaké 

peníze a jelikož vody z obce teče do kanalizace již teď více, nepovolí to, kvůli nákladům. 

Místostarosta tedy požádal společnost Immogard a pomoc a zjištění možností úhrady plateb 

obcí za vodu, která by se mohla i nějak měřit a pak by nám to asi VOSS povolil, pokud by to 

nemuseli platit. Jednatel přislíbil pomoc, ale musí k tomu zjistit informace a poté se můžou 

zástupci obce VOSS a kanalizace sejít a dohodnout. Jelikož to ale bude časově náročné, 

musíme projektantovi také posunout termíny dokončení dle smlouvy. Návrh smlouvy všichni 

obdrželi, nic se nemění pouze termíny. Žádné dotazy nebyly a je hlasováno o tom, že 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s firmou 

Ing. Jiří Šedivec a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

  

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

15/ Pronájmy a prodeje pozemků bytů (žádost p. Hančíková, p. Pytlíková, výpověd p. 

Horák, p. Šivák žádost paní Hájková, p. Gauczík) 

 

Bod. č. 190/16 

 

Místostarosta uvádí, že další 3 body jsou prodloužení nájmů u 3 obecních bytů a to pan 

Balada paní Hančíková a paní Pytlíková. Uvádí, že všichni si řádně požádali o prodloužení, na 

bytech nemají žádné závazky a nejsou s nimi žádné problémy. Doplňuje, že se nájem se 

prodlužuje o 2 roky. Paní Kábrtová se dotazuje, zda se jedná stále o sociální byty. 

Místostarosta uvádí, že ano a že vždy budou. Na dotaz paní Kábrtové uvádí, že musí dokládat 

výši příjmů. Starostka doplňuje, že jejich příjmy nepřesáhnou limit. Další dotazy nebyly a 

bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením nájemní 

smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/1 p. Janu Baladovi do 31.05.2018 včetně. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 191/16 

 

Dále bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením 

nájemní smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/2 p. Ingrid Hanačíkové do 31.05.2018 včetně. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

Bod. č. 192/16 



 

Dále bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodloužením 

nájemní smlouvy na bytovou jednotku čp. 110/3 p. Janě Pytlíkové do 31.05.2018 včetně. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

Bod. č. 193/16 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je záměr prodeje pozemku. Uvádí, že se jedná o 

pozemek, který je pod rybníčkem a navazuje na pozemek v soukromém vlastnictví, který 

v současné má a užívá pan Marek. Uvádí, že pan Marek si nechal zaměřovat pozemek a 

zjistilo se, že užívá část pozemku obecního o výměře 10m2. Uvádí, že je to proužek a požádal 

nás o prodej toho pozemku, kdy na to má geometrický plán a obec by to nic nestálo. Paní 

Kábrtová se dotazuje, zda pan Marek tu zahradu vlastní, kdy místostarosta uvádí, že ano. 

Nikdo již další dotazy neměl a bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí 

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č.127/2 k. ú. Libavské Údolí o 

výměře 10 m
2
. 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 194/16 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je výpověď ze zahrady, kdy se jedná o zahradu vedle 

Marečků, kterou měl pan Horák v horní části obce. Uvádí, že pan Horák dal výpověď a 

budeme brát na vědomí jeho výpověď a zároveň schvalovat záměr pronájmu. Paní Kábrtová 

se dotazuje, kde ta zahrada a je jí vysvětleno, kde se nachází. Místostarosta doplňuje, že 

budeme projednávat rovnou oba body a zda má někdo nějaké dotazy, kdy žádné nebyly. Dále 

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

z pozemku p.č. 141/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 862 m
2
. 

  

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 195/16 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zveřejněním 

záměru pronájmu pozemku p.č. 141/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 862 m
2
. 

 

  

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 

 

 

 



Bod. č. 196/16 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je výpověď z kůlny, které jsou za domem čp. 95 a 

kterou využívají obyvatelé domu jako sklepy. Pan Šivák dal výpověď z kůlny, kdy pronájem 

činí 250,- Kč za rok. Uvádí, že o kůlnu projevil zájem pan Jánský, ale nejprve musíme vzít na 

vědomí výpověď a poté teprve schválíme záměr pronájmu. Nikdo jiný dotazy neměl a bylo 

hlasováno o obou bodech. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí 

bere na vědomí výpověď z pronájmu kůlny u čp. 95 Libavské Údolí 

  

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 197/16 

 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zveřejněním 

záměru pronájmu kůlny u čp. 95 Libavské Údolí 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 198/16 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost o pronájem části pozemku č. 129/1, kdy na 

předchozím zasedání jsme schvalovali záměr pronájmu tohoto pozemku. Jedná se prodloužení 

pronájmu zahrady pana Gavčíka, který je na zasedání i přítomen a dal si řádně žádost, kdy by 

se schvaloval pronájem jemu. Paní Kábrtová se dotazuje, na jak dlouho je to prodloužení, kdy 

starostka uvádí, že na rok. Místostarosta se ptá, jestli jsou ještě nějaké dotazy. 

 

Starostka doplňuje, že všem zastupitelům rozeslala ještě jednu žádost o tento pozemek a to 

paní Hájkové, která si dala taky žádost na tento pozemek. Uvádí, že musíme projednat i její 

žádost. Místostarosta doplňuje, že nejprve budeme hlasovat o žádosti paní Hájkové, která 

nejspíš netušila, že se jedná o prodloužení nájmu zahrady.  

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

části pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 231 m
2
 p. Hájkové od 01.08.2016 do 

31.07.2017 

 

Neschválen  ano  0  ne  9  zdržel  0 

 

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

pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 231 m
2
 p. Ondřeji Gavčíkovi od 01.08.2016 

do 31.07.2017 

 

Schválen  ano  9  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 

 

 

 



16/ Pořízení zahradního traktoru 

 

Bod. č. 199/16 

 

Místostarosta uvádí, že posledním bodem je pořízení zahradní sekačky traktoru. Uvádí, že 

naše sekačka již dosloužila, že jí máme 8 let a její oprava se nevyplatí a ani jí nechtějí již 

vykoupit. Dále uvádí, že oslovil několik firem o nabídky na sekačku. Dále, že obec je v kopci 

a sekačka dostává hroznou zátěž a každá sekačka má určitou životnost. Uvádí, že 8 let je až 

dost, že se domnívá, že tyto stroje mají životnost tak 3 až 4 roky. Uvádí, že pokud poptal 

sekačku, aby byla trochu lepší, aby vydržela do kopcovitého terénu, tak se ceny pohybují 

okolo 350.000,- Kč, kdy se mu to zdá hrozně moc, tak poptal levnější varianty a obdržel 

nabídku na sekačku za 150.000,- Kč, kdy se jedná také o pohon 4x4 jako ty lepší kusy, ale 

levnější varianta. Není to tak silný stroj, ale díly jsou výrazně levnější. Uvádí, že se osobně 

domnívá, že jako každý stroj má i sekačka dobu životnosti a to jak drahá, tak ta levnější, když 

bude sekat v kopci. Uvádí, že ta lepší za 350 tisíc vydrží možná o rok déle než ta za 150 tisíc, 

ale je lepší za 5 let koupit novou opět za 150 tisíc, než za 6 let řešit to, že sekačka za 350 tisíc 

je špatná a ani jí už nikdo neopraví. Uvádí, že levnější varianty nemá cenu řešit. Slečna 

Špačková se dotazuje na sekačku na ovládání, jako mají jinde. Místostarosta uvádí, že se 

pohybujeme s cenou okolo půl milionu, a že u nás je problém členitosti toho terénu. Pan 

Květoň se dotazuje na nákup sekačky se sekáním vpředu – rider, kdy místostarosta uvádí, že 

cena takového stroje se také pohybuje okolo 350 tísíc a výše, aby to byl lepší stroj. Pan 

Květoň uvádí, že se to ale vyplatí. Místostarosta uvádí, že si myslí, že ne, že životnost bude 

stejná. Uvádí, že je to stroj, se kterým pracují lidi, navíc můžou děti naházet kameny do trávy 

a sekačka se zničí, seká se za každého počasí. Uvádí, že dalším aspektem jsou náhradní díly. 

Na sekačku za 350 tisíc budou díly drahé, zatímco na levnější sekačku ne. Uvádí, že se 

domnívá, že by nám ještě prodejce dal slevu. Navrhuje schválit nákup sekačky do max. výše 

200.000,- Kč, že by drahou sekačku nekupoval, že životnost bude stejná jako u nákupu drahé 

sekačky. Paní Kábrtová se ptá, zda je záruka, kdy místostarosta uvádí, že na tento stroj je 

záruka 5let. Uvádí, že ale na některé věci se záruka vztahovat nebude a bude i tak potřeba 

některé komponenty měnit, jako je třeba řemen apod. Starostka uvádí, že se budeme snažit 

vyjednat co nejlepší cenu. Místostarosta uvádí, že je lepší koupit za 5 let novou sekačku zase 

za 150.000,- a budeme na penězích, jako kdybychom teď koupili sekačku za 350.000,- Kč. 

Pan Kiprý se ptá, proč nekoupíme bubnovou sekačku na náš traktor, že s tím sekají i v alpách. 

Místostarosta uvádí, že nesekáme vysokou trávu a vjet traktorem do louky znamená udělat 

tam koleje. Starostka uvádí, že sekat v obci jednou za rok by asi nebylo dobré. Pan Kiprý 

uvádí, že bychom posekali 3x za rok a je to. Starostka uvádí, že nemůžeme nechat v obci 

metrovou trávu. Pan Kiprý uvádí, že v dnešních suchách tráva ani tak vysoko neroste, a že ve 

městech se to teď nechává růst, že to jsou kvetoucí louky s chrpama a mákama, že to začíná a 

že se o tom i píše. Že se takto obdělávají louky, poseká se to v červenci a je to. Místostarosta 

uvádí, že zelených luk, které nesekáme, zde máme také dost. Starostka doplňuje, že na ty větší 

louky si také objednáváme traktor jednou za rok. Pan Kiprý uvádí, že louku ve svahu u OÚ 

taky sekačka naše neposeká. Místostarosta uvádí, že ano. Pan Kiprý uvádí, že jeho sekačkou 

to on poseká. Starostka uvádí, že je to dobře, že má aspoň trávu pro své hospodářství. Pan 

Kiprý uvádí, že by potřeboval, aby byla tráva vyšší, nebo že si máme pořídit kozu za 1000,- 

Kč. Další dotazy a připomínky nebyly a tak bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce 

Libavské Údolí schvaluje pořízení sekacího traktoru v maximální pořizovací hodnotě 200 tis. 

Kč vč. DPH. 

     

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  1 (Špačková) 

 



17/ Různé 

 

Starostka uvádí, že do programu různé, žádné body k projednání nejsou.  

 

 

18/ Diskuze 

 

Paní Bobčíková se dotazuje, zda pozemek, kde byl kdysi trojdům někomu patří. Starostka 

uvádí, že pozemky jsou společnosti Immogard, kdy se jedná o 3 stavební parcely a na jednom 

z nich bude stavět dům paní z Immogardu. Uvádí, že byla na jednání s jednatelem společnosti, 

kdy budou řešit jinou přístupovou cestu k zahrádkám, kterou vybudují a nabídli i herní prvky, 

ale ještě není jisté, zda by tam byly využívány. Uvádí, že se tam bude muset udělat přeložka 

vody, kdy bylo zjištěno, že před rokem 1983 se udělala přípojka vody v tomto pozemku, ale 

není na ní bohužel věcné břemeno a firma by jí tak mohla vykopat, což však neučiní a bylo 

dohodnuto, že oni by provedli na své náklady výkopové práce přeložky, což je vždy nejdražší 

položka. Uvádí, že pak se musí obec, protože to je chyba i obce domluvit s firmou VOSS a 

Immogardem a nájemníky a majiteli domu a zahrádek o rozpočítání nákladů za přeložku, kdy 

obec si dá nový vodovod do majetku a předá ho do správy Vossu, čímž se to napraví. Uvádí, 

že s firmou Immogard se vždy jedná velmi dobře a spolupráce je velmi dobrá, kdy obci 

vycházejí vstříc.  

 

Jiné dotazy nebyly. 

 

 Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 9. řádné zasedání ZO v 18:00 hodin.  

 

 

 

   Ověřovatelé:  

 

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

 

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

 

 

 

                                 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


