
Z á p i s 
 

z 15. řádného zasedání zastupitelstva Obce Libavského Údolí konaného dne 11.5.2017 

                                      v obřadní síni obecního úřadu od 17.00 hodin. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (Mgr. Kábrtová – přichází v průběhu 

zasedání 17.40) 

                                                                                                

                 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 31.03.2017 

8. Rozpočtová změna č. 2/2017 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2017 

10. Závěrečný účet 2016 

11. Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2016 

12. Smluvní vztahy – Dohoda o změně VPS s Kynšperk nad Ohří, VPS s městem 

Sokolov, Smlouva s Karlovarským krajem. 

13. Výběrové řízení Víceúčelové hřiště 

14. Nákup herních prvků 

15.  Pronájmy a prodeje pozemků bytů (žádost p. Štěrba, výpověd p. Ryndák, žádost p. 

Klier, žádost p. Gavčík) 

16.  Různé  

17. Diskuze 

 

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

byl  schválen. ano  8 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

Na návrh ověřovatelů z 13. řádného a 14. mimořádného zasedání ZO paní 

Šebestýnové, paní Kuhlové a pana Květoně byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, 

že všechny body usnesení z 13. řádného a 14. mimořádného zasedání ZO jsou splněny. Za 

nepřítomnou paní Kábrtovou toto konstatuje starostka obce, že zápis řádně podepsala jako 

správný. 

 

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 



3/ Kontrola usnesení 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení z 13. řádného a 14. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Alena Květoňová a Jana Kuhlová a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

     Schválen   ano  8  ne  0   zdržel  0 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Sylvie Šebestýnová a Martina 

Špačková, zapisovatelem pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  8  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  8  ne  0  zdržel  0 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce Libavské Údolí  k 31.3.2017 

  

 Starostka informuje, že dle programu jsou v pořadí 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 31.03.2017.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

  

 

8/ Rozpočtová změna č. 2/2017 

 

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 že rozpočtovou změnu finanční výbor projednal a doporučuje 

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

schválení rozpočtové změny č. 2/2017.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel   

 



 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ v Libavském Údolí k 31.3.2017 

 

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. Dále je hlasováno o schválení rozborů hospodaření ZŠ k 31.03.2017.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

10/ Závěrečný účet obce 2016 

 

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

hospodaření. Vše bylo řádně zveřejněno a všichni byli seznámeni. Dále předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Janě Dranczákové, která čte zprávu finančního výboru a 

doporučuje ke schválení. Dále doplňuje, že body byly již projednány a teď jsou pouze 

doplněny o zprávu auditorů. Nikdo neměl dotazů ani připomínek.  Poté je hlasováno o 

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

Údolí za rok 2016 podle zák. č. 250/2000 Sb. a souhlasí s celoročním hospodařením bez 

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

2016. Zároveň byla provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.  

 

Schválen   ano  8   ne  0   zdržel se 0 

 

 

11/ Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2016 

 

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 jejich schválení. Nikdo nemá dotazy ani připomínky. Dále je 

hlasováno o schválení účetní závěrky ZŠ a obce.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

Přílohou č. 2 zápisu je zápis finančního výboru. 

 

12/ Smluvní vztahy – Dohoda o změně VPS s Kynšperk nad Ohří, VPS s městem 

Sokolov, Smloluva s Karlovarským krajem. 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou smluvní vztahy a první bodem je 

veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků, které za nás dosud projednával za úplatu na 

základě smlouvy MÚ Kynšperk, který již nemá zájem dále tuto agendu zpracovávat. Uvedla, 

že předběžně se domluvila, že by přestupky za nás projednával MÚ Sokolov. Vzhledem 

k tomu, že dosavadní uzavřená smlouva neobsahovala způsob ukončení, po dohodě 

s právníkem se uzavře dodatek s městem Kynšperk o uzavření do 31.6.2017 a od 1.7.2017 by 

se uzavřela smlouva s městem Sokolov. Občané by tak k projednání přestupků museli jezdit 



do Sokolova. Nová smlouva je pro nás výhodnější, budou nám účtovat za každý projednaný 

přestupek 1000,- Kč a odložený 500,- Kč. Dále nám budou vše řádně vyúčtovávat, což 

Kynšperk nedělal. Všichni zastupitelé smlouvu obdrželi a nikdo neměl připomínek ani dotazů.  

 

Bod. č. 307/17 

 

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

Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o 

přestupcích s městem Kynšperk nad Ohří.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 308/17 

 

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

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 

s městem Sokolov. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 309/17 

 

Starostka dále informuje, že na opravu zpevnění ploch u čp. 73 a 74 jsme od 

Karlovarského kraje dostali dotaci ve výši 150.000,- Kč, kdy je potřeba uzavřít smlouvu 

s Krajem, kdy smlouva je vždy totožná jako v předchozích rocích. Nikdo neměl připomínek 

ani dotazů.  

 

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

smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru 

regionálního rozvoje na „Opravu zpevněných ploch pč. 66 a 67“ a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

13/ Výběrové řízení Víceúčelové hřiště 

 

Místostarosta uvádí, že máme již na stole hotový a vypracovaný projekt na 

víceúčelové hřiště a jedno paré je s žádostí o vydání stavebního povolení na stavební úřadě 

v Kynšperku nad Ohří. Do 90 dnů musí stavební úřad rozhodnout a s ohledem na to, že 

výstavba je plánována v letních měsících, kdy je předpoklad největšího sucha, tak bychom 

vyhlásili již výběrové řízení na dodavatele, abychom se nezdržovali a měli ho vybraného a po 

vydání stavebního povolení by se mohlo ihned začít, aby se to stihlo ještě letos, což je reálné. 

Dále uvádí, že projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě, kdo by měl zájem, může se podívat. 

Jedná se o víceúčelové hřiště 32x16 metrů s umělým povrchem na fotbal, tenis, florbal, 

volejbal s dřevěnými mantinely a vysokým oplocením jako ochranou proti vylétnutí míčů. 

Součástí hřiště je chodník od školy. Pouze bychom schválili výběrové řízení a průzkum trhu. 

Starostka doplňuje, že dodavatele vybere komise pro výběrové řízení. Nikdo neměl dotazy ani 



připomínky. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí 

s vyhlášením výběrového řízení – průzkumu trhu na výstavbu Víceúčelového hřiště a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

14/ Nákup herních prvků 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je nákup herních prvků, kdy jsme 3x opakovaně 

žádali na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na zakoupení herních prvků, ale neúspěšně. 

Chtěli bychom doplnit herní prvky do parku pod panelákem, kde jsou ty herní prvky již staré 

a dosluhující. Všichni zastupitelé obdrželi návrhy s obrázky, jaké prvky bychom chtěli koupit 

a dnes bychom schválili, že bychom koupili dva herní prvky ze svého. Starostka doplňuje, že 

nejvhodnější by byl kolotoč za 33.000,- Kč a prolézačka – pavučina s žebříkem a hrazdou za 

19.000,- Kč. Jsou nejméně náročné na prostor a bezpečné. A to by zatím stačilo do doby, než 

se rozhodne kudy povede plánovaná komunikace. Nikdo neměl dále dotazů a připomínek. 

Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s nákupem 2 ks 

herních prvků do parku pod čp. 117 – 118 Libavské Údolí. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

15/ Pronájmy a prodeje pozemků bytů (žádost p. Štěrba, výpověd p. Ryndák, žádost p. 

Klier, žádost p. Gavčík) 

 

 

Bod. č. 312/17 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy se jedná o pozemky, které 

jsou již v pronájmu, ale jedná se o prodloužení pronájmu. Jedná se o pana Bubenčíka. Uvádí, 

že záměr pronájmu již byl schválen a projednán a zveřejněn, a že si požádal si pouze pan 

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

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

pozemku p.č. 130/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 83 m
2
 do 31.5.2018 p. Vladimíru 

Bubenčíkovi.  

  

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 313/17 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Štěrby, který si požádal o odkoupení 

stavební parcely p.č.74/4 o výměře 879m2 a chtěl by stavět rodinný dům. Jedná se stavební 

parcely nad panelákem, které jsou určeny ke stavbě asi 20 let. Je to vůbec první žádost o 

koupi těchto pozemků a od doby co parcely vznikly. Původně již obec v minulosti měla i 

projekt na zasíťování všech těchto 3 pozemků a dokonce bylo vydáno stavební povolení. 

Tedy už předchozí starostové řešili prodej a zasíťování těchto parcel. Máme tam tedy tři 



stavební parcely a je tedy na zváženou, jestli nabídnout k prodeji pouze tu jednu nebo všechny 

tři parcely. Dále uvádí, že pan Štěrba je přítomen a dotazuje se jaký má tedy záměr. Pan 

Štěrba uvádí, že by si rád na tomto pozemku postavěl rodinný dům. Místostarosta uvádí, že 

bychom se měli rozhodnout, zda nabídneme k prodeji všechny ty stavební parcely, což by asi 

bylo nejvhodnější, abychom věděli, jestli je zájem i o ostatní parcely neboť jsou tam dnes 

zahrady a výpověď je šestiměsíční. Navrhuje, abychom v první fázi vyřešili cenu za pozemek, 

která je dnes stanovena zastupitelstvem, neboť tato dnes nemusí odpovídat skutečnosti. 

Uvádí, že v současné době cena za m2 je 150,- Kč, ale nemyslí si, že cena by se měla někam 

výrazně zvyšovat s ohledem na to, že tam nejsou inženýrské sítě a stavebník si je musí 

vybudovat sám. Dále se domnívá, že o ty parcely přímo pod panelákem nemusí být ani zájem, 

takže, aby se ty parcely vůbec prodaly. Za sebe uvádí, že by všechny stavební parcely v obci 

prodal, protože tu lidi chtějí stavět a bydlet tady. Aby nám ty lidi nikam neutíkali. Navrhuje, 

abychom dnes ještě neschvalovali záměr, ale nejprve jsme zjistili možnosti a podmínky a 

vymysleli podmínky, jako třeba povinnost do určité doby začít stavět, nebo vydání stavebního 

povolení, aby to někdo nekoupil a neudělal si z toho zahradu a dále určitě předkupní právo 

obce, kdyby to někdo chtěl prodat, aby nedocházelo k tomu, že to někdo skoupí a bude s tím 

kšeftovat. Nejdříve bychom toto měli vyřešit a specifikovat záměr toho prodeje, aby případní 

žadatelé  již tyto podmínky věděli a my mohli rozhodovat. Nikdo ze zastupitelů neměl dotazů 

ani připomínek.  

 

Pan Stein se dotazuje, zda bychom to neměli nabídnout nájemcům, co to teď užívají a dále že 

mají předkupní právo. Pan Bobčík uvádí, že předkupní právo nemají a obec to nemusí 

nabídnout jim k odkoupení. Pan Stein uvádí, že jsme na vývěsce nezveřejnili číslo pozemků a 

že má o to taky zájem a taky si pošle žádost. Starostka doplňuje, že žádný záměr prodeje 

dosud nebyl schválen. Pan Stein uvádí, že nemůžeme jednat nikomu za zády. Starostka 

reaguje, že teď přišla žádost a bude se rozhodovat, jestli se záměr schválí nebo ne. Dále pan 

Stein uvádí, že tu zahradu chtěl koupit už dříve. Paní Kuhlová uvádí, že se jedná o stavební 

parcelu. Pan Stein uvádí, že to je zemědělský půdní fond a žádná stavební parcela. Starostka 

uvádí, že je to parcela a je to v územním plánu obce. Pan Bobčík uvádí, že to jsou stavební 

parcely 20 let a všichni co tam mají zahrádky to také ví, že to jsou stavební parcely. Dále pan 

Stein obviňuje pana Bobčíka, že koupil stavební parcelu od obce za 50Kč a prodal jí panu 

Pajtášovi ze Sokolova. Pan Bobčík reaguje, že žádnou parcelu nekoupil. Pan Stein uvádí, že 

pan Bobčík koupil 3 stavební parcely a že to přinese ukázat, že je zastavil v bance. Pan 

Bobčík upozorňuje pana Steina, aby si nevymýšlel na něj lži a výmysly, nebo na něj podá 

trestní oznámení pro pomluvu, neboť jestli o něm zveřejňuje informace, které nejsou 

pravdivé, tak se to bude řešit. Dále pan Bobčík uvádí, ať předloží zastupitelům tedy ty 

podklady, kdy koupil od obce pozemky.  Pan Stein uvádí, že podklady dal paní Kábrtové, 

která se nedostavila.  

 

Paní Pernicová se dotazuje, jak dlouho to tedy bude trvat. Starostka uvádí, že se teprve 

musíme rozhodnout co dále a je naší povinností rozhodnout o žádosti s tím, že by to odložila 

to rozhodnutí do příště s tím, že se musíme zamyslet nad těmi podmínkami možného prodeje, 

neboť nevíme, kolik se přihlásí zájemců, jestli se vůbec nějací přihlásí. Do příště je třeba 

rozhodnout, jestli schválit záměr na jednu parcelu nebo na všechny tři. Je to potřeba důkladně 

zvážit a do příštího zasedání, by připravila záměr s podmínkami a zastupitelé rozhodnou. Pan 

Stein se ptá, že když se pořád řeší nedostatek zahrádek, proč nenabídneme k prodeji parcely u 

hřiště. Pan Bobčík uvádí, že ty se také nabídnou k prodeji. Pan Stein uvádí, že tady 

šikanujeme lidi. Starostka uvádí, že na ty horní parcely jsou zde již také žádosti o odkoupení. 

Pan Stein uvádí, že máme nabídnout parcely, kde nejsou zahrádky. Starostka uvádí, že žadatel 

žádá konkrétní parcelu. Paní Kuhlová uvádí, že pan Stein ví už dlouho, že jeho zahrada je 



stavební pozemek. Pan Marek z občanů uvádí, že už v šedesátých letech to byly stavební 

parcely, ale dosud neměl nikdo zájem tam stavět. Dal by jim podmínku, že když chtějí 

parcelu, tak by měli mít povinnost stavět. Pan Štěrba uvádí, že bys i klidně vzal i parcelu u 

hřiště, když mu obec dá 2 miliony korun na zasíťování. Starostka doplňuje, že lidi tam mají 

zájem o parcely také, ale problémem je stále ta cesta, která tam není. Pan Bobčík navrhuje, že 

jakmile bude ta cesta, tak by prodal všechny ty pozemky, ať lidi můžou stavět. Nikdo již 

neměl dotazy a připomínky.  Místostarosta uvádí, že bychom do příštího zasedání vytvořili 

podmínky a nabídli všechny 3 parcely k prodeji a podle zájmu bychom řešili výpovědi 

zahrádkářům. Starostka doplňuje, že záměr se tedy bude schvalovat až v srpnu. 

 

Pa Kiprý se dotazuje, zda těm zahrádkářům budeme nabízet jiné zahrádky. Starostka uvádí, že 

kdybychom je měli tak ano, ale nemáme je. Dále že lidé, kteří tam zahradu měli jako paní 

Procházková, Soukupová, pan Mičan si sehnali zahrádky jinde, protože věděli, že k tomu 

prodeji jednou dojde. Dále, že jsme jednali i s majiteli pozemků nad panem Kiprým, ale ty to 

prodat nechtějí a katastr obce bohužel nafouknout nejde. Další dotazy a připomínky nebyly a 

je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí žádost p. Antonína 

Štěrby o koupi pozemku p. č. 74/4 k. ú. Libavské Údolí o výměře 879 m
2 

pro účely výstavby 

RD a pověřuje starostku ve spolupráci s právním zástupcem obce přípravou podmínek prodeje 

stavebních pozemků.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 314/17 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je pronájem pozemku pana Gavčíka, který si 

žádá prodloužení pronájmu, neboť mu končí nájem. Dnes tedy teprve bude nutné schválit 

záměr pronájmu. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné 

neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr 

pronájmu části pozemku p.č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 231 m
2
 od 1.8.2017 do 

31.7.2018.  

  

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 

 

V čase 17:40 přichází na zasedání paní Mgr. Kábrtová.  

 

 

Bod 315/17 

 

Místostarosta uvádí, že všichni zastupitelé obdrželi žádost pana Ryndáka a pana 

Kliera, kdy jde o kůlny za domem čp. 95. Pan Ryndák dal výpověď z kůlny, neboť o ní nemá 

zájem a pan Klier by měl o tuto zájem. Nejprve tedy vezmeme na vědomí výpověď a poté 

schválíme záměr pronájmu této kůlny. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce 

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

Libavské Údolí.  

 

Schválen   ano  9   ne  0  zdržel  0 

 

Bod 316/17 



 

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 

 

 

16/ Různé 

 

 Starostka uvádí, že do programu různé, zařadila žádost o poskytnutí příspěvku na 

babybox a žádost o příspěvek na Linku bezpečí. Všichni zastupitelé je obdrželi a jsou 

s žádostmi seznámeni.  

 Uvádí, že když se zřizoval babybox v Sokolově, tak jsme přispívali částkou 2000,- Kč. 

Dále dává prostor zastupitelům. Starostka na dotaz doplňuje, že jde o babybox v Mariánských 

lázních. Místostarosta je proti, neboť to není ani v našem okrese. Paní Květoňová uvádí, že to 

by mohla přijít žádost i z Prahy. Paní Špačková uvádí, že bychom měli podporovat to co je u 

nás. Pan Květoň uvádí, že radši pak hodí dítě do popelnice. Starostka uvádí, že nejprve by 

dala hlasovat o tom, jestli vůbec poskytnout a teprve pak případnou výši.  

 

Bod 317/17 

 

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

příspěvku organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM  

 

Neschválen   ano  4   ne  5  zdržel  0 

 

Bod 318/17 

 

Starostka uvádí, že dále je zde žádost o příspěvek na Linku bezpečí ve výši 5.000,- Kč. 

Starostka uvádí, že nám psali, že je v obci asi 100 dětí a mladých lidí, kteří se na ně můžou 

obrátit. Paní Kuhlová uvádí, že jí to přijde hodně peněz. Paní Bobčíková z občanů se ptá, na 

co ten příspěvek je. Starostka uvádí, že to nespecifikují. Místostarosta uvádí, že je proti, a že 

by si to mělo financovat ministerstvo. Další dotazy a připomínky nebyly. Dále je hlasováno o 

tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Linka 

bezpečí.  

 

Neschválen   ano  1   ne  6  zdržel  2 

 

 

17/ Diskuze 

 

 Paní Pernicová uvádí, že mají malou popelnici. Starostka uvádí, že je stejná jako ta 

předchozí, a že musí třídit odpad. Paní Dulovcová uvádí, že jsou poškozené herní prvky na 

horním hřišti u domu čp. 107. Starosta uvádí, že je nahradí a opraví. Pan Kypri se ptá o jaké 

hřiště se vůbec bude jednat. Místostarosta uvádí, že půjde o víceúčelové hřiště 32x16m 

s umělým povrchem pro více sportů s vestavěnými brankami, aby to děti nezabilo. Dále se 

pan Kiprý dotazuje, co budeme dělat se hřištěm dole u bývalé kotelny. Zastupitelé uvádějí, že 

nic, že tam stejně nikdo nechodí. Pan Kiprý uvádí, že děti by tam chodily, a že tam není jeden 

koš na basketbal. Starostka uvádí, že to není problém opravit. Pan Marek uvádí, že to hřiště se 



těmi sloupy na basketbal úplně zničilo, a že tam stejně nikdo nehraje. Pan Kiprý uvádí, že tam 

chodili hrát každý den, že tam bylo veselo.  

 

 

 

Jiné dotazy nebyly. 

 

     Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 15. řádné zasedání ZO v 17:45 

hodin.  

 

 

 

   Ověřovatelé:  

 

   Alena Květoňová  ................................. 

 

   Jana Kuhlová  ................................. 

 

 

 

                                 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


