
Z á p i s 
 

z 22. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Libavského Údolí konaného dne 31.5.2018 

                                      v obřadní síni obecního úřadu od 17.00 hodin. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluveni - Mgr. Kábrtová, Stanislav 

Květoň, Martina Špačková) 

                                                                                                

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. Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2017 

7. Závěrečný účet Obce 2017 

8. Smluvní vztahy – VPS s K. Krajem 

9. Pronájmy a prodeje/záměry prodeje pozemků (žádost p. Flak, p. Bubenčík, p. Bílá, p. 

Sýkorová) 

10.  Různé  

11. Diskuze 

 

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

byl  schválen. ano  6 

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

 

Na návrh ověřovatelů z 21. řádného zasedání ZO paní Kuhlové a pana Květoně byl 

zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 21. řádného zasedání 

ZO jsou splněny. Za nepřítomného pana Květoně toto konstatuje starostka obce, že zápis 

řádně podepsal jako správný. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

3/ Kontrola usnesení 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení z 21. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 



4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Kuhlová a paní Bc. Jana Dranczáková a  

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

     Schválen   ano  6  ne  0   zdržel  0 

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a zapisovatelem 

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  6  ne  0  zdržel  0 

 

 

7/ Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2017 

 

Bod č. 440/18 

 

Starostka konstatuje, že je potřeba projednat závěrečný účet obce a ZŠ tedy oba body. 

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

předsedkyni finančního výboru paní Janě Dranczákové, která čte komentář k hospodaření, 

včetně závěrečného účtu obce, kdy konstatuje, že přezkoumáním nebyly zjištěny nedostatky. 

Dále čte zprávu finančního výboru a doporučuje zastupitelům schválení. Nikdo neměl dotazů 

ani připomínek.  Poté je hlasováno o schválení, kdy zastupitelstvo obce Libavské Údolí 

schvaluje účetní závěrku Obce Libavské Údolí za účetní období roku 2017, sestavenou 

k 31.12.2017  

 

Schválen   ano  6   ne  0   zdržel se 0 

 

 

Bod č. 441/18 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková, opět čte komentář k hospodaření, 

včetně závěrečného účtu ZŠ. Dále čte zprávu finančního výboru a doporučuje zastupitelům 

schválení. Nikdo neměl dotazů ani připomínek.  Poté je hlasováno o schválení, kdy 

zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy 

Libavské Údolí za účetní období roku 2017, sestavenou k 31.12.2017.  

 

Schválen   ano  6   ne  0   zdržel se 0 

 

 

Bod č. 442/18 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková, konstatuje, že závěrečný účet je 

k nahlédnutí na podatelně OÚ a dále, že součástí je i zpráva o hospodaření obce Libavské 

Údolí. Finanční výbor byl seznámen a projednal účetní závěrku a doporučuje ke schválení.  

Poté je hlasováno o schválení, kdy zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

závěrečný účet obce Libavské Údolí za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 



hospodaření obce Libavské Údolí za rok 2017, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 

a to bez výhrad.  

 

Schválen   ano  6   ne  0   zdržel se 0 

 

Přílohou č. 1 zápisu je zápis finančního výboru. 

 

8/ Smluvní vztahy – VPS s K. Krajem  

 

Bod č. 443/18 

 

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

veřejnoprávní smlouva s Karlovarským krajem, kdy jsme žádali o dotaci na zateplení 

Obecního úřadu, které právě probíhá. Kraj nám přidělil dotaci ve výši 202.000,- Kč. Smlouvu 

všichni zastupitelé obdrželi a nikdo neměl připomínek ani dotazů. Dále doplňuje, že jsme 

žádali o 300.000,- Kč a všechny obce obdrželi stejně 202.000,- Kč. Dále je hlasováno o tom, 

že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na „Zateplení obvodového pláště čp. 110, 

Libavské Údolí – Obecní úřad, knihovna, Společenský sál a přístavba přístřešku“ a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

 

Schválen   ano  6   ne  0   zdržel se 0 

 

 

9/ Pronájmy a prodeje/záměry prodeje pozemků (žádost p. Flak, p. Bubenčík, p. Bílá, p. 

Sýkorová) 

 

Bod č. 444/18 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je prodloužení pronájmu nebytových prostor 

paní Sýkorové, kdy se jedná o místnost po bývalé poště. Uvádí, že záměr byl již v minulosti 

řádně schválen a nyní bychom schválili pronájem – jedná se o prodloužení nájmu. Dále se 

dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl. Dále je hlasováno o 

tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem 15 m2 nebytových prostor 

čp. 110 Libavské Údolí za 1000,- Kč za čtvrtletí + měsíční zálohy na služby, 

k podnikatelským účelům p. Radce Sýkorové na dobu neurčitou. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 445/18 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je pronájem pozemku zahrady, kdy na minulém 

zasedání jsme schválili na pozemek řádně záměr pronájmu. Uvádí, že o pozemek si požádal 

pouze pan Flak a nic nebrání schválení 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 pronájem části pozemku ppč. 133/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 

213 m2 p. Petru Flakovi do 30.06.2019. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 



Bod. č. 446/18 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je také pronájem pozemku zahrady, kdy na 

minulém zasedání jsme schválili na pozemek řádně záměr pronájmu. Uvádí, že o pozemek si 

požádal pouze pan Vladimír Bubenčík a nic nebrání schválení 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 pronájem části pozemku ppč. 130/1 k. ú. 

Libavské Údolí o výměře 83 m
2
 p. Vladimíru Bubenčíkovi

   
do 30.06.2019. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 447/18 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je výpověď ze zahrady paní Bílé, která jí měla 

v pronájmu a zastupitelstvo by mělo vzít výpověď na vědomí. Uvádí, že bychom na tento 

pozemek schválili záměr pronájmu hned v dalším bodě. 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. Lucie Bílé z části pozemku ppč. 130/1 k. ú. 

Libavské Údolí o výměře 280 m
2
. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

 

Bod. č. 448/18 

 

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

části pozemku ppč. 130/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 280 m
2
. 

 

Schválen   ano  6   ne  0  zdržel  0 

 

10/ Různé 

 

 Starostka uvádí, že do programu různé nejsou žádné body a zda někdo má něco 

k projednání, kdy nikdo nic nenavrhuje.  

 

11/ Diskuze 

 

 Starostka otevírá diskuzi, a jelikož nikdo neměl žádný příspěvek, ukončila mimořádné 

zasedání obce po poděkování ZO a přítomným ukončila v 17:15 hodin.  

 

 

   Ověřovatelé:  

 

   Bc. Jana Dranczáková ................................. 

 

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

                                 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


