
Z á p i s 
 

z 12. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 6.8.2020 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluveni: Bobčík, Mareček, Kábrt) 

                                                                                                

                 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. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2020 

8. Rozpočtová změna č. 4/2020 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2020 

10. Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

11. Žádost ZŠ o posílení fondu investic 

12. Směrnice 1/2020 Inventarizace majetku 

13. Studie územní zeleně 

14. Investice – zábradlí u hřiště, pěšiny v parku, chodníky 

15. Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – (p.Trepák, p. Plecitá, ČSOP 

Kynšpersko) 

16. Různé – žádost o fin. příspěvek ZO CSCH 

17. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že 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  6  ne  0  zdržel  0 

 

Usnesení č. 224 bylo schváleno.       

 

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

225/20 



Na návrh ověřovatelů z přechozího zasedání ZO paní Šebestýnové a pana Marečka  

byl zápis schválen. Za nepřítomného pana Marečka konstatovala starostka, že si zápis přečetl 

a stvrdil podpisem. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno, že všechny body usnesení z 11. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a 

průběžně plněny 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 225 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

226/20 

Za ověřovatele byli navrženi paní Dranczáková a paní Špačková a jmenováni. Jiné 

návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 226 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

227/20 

Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Martina Špačková a zapisovatelkou 

paní Eva Bobčíková. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 227 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

228/20      

  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 228 bylo schváleno.       

 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.6.2020 

 

229/20      

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti. Dále uvádí, že všichni 

zastupitelé rozbory obdrželi a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní 

Dranczákové, která čte jednotlivé položky peněžních prostředků a komentář k hospodaření, 

dále příjmy a výdaje. Dále čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, že finanční 



výbor rozbory projednal a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, 

zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření Obce 

k 30.06.2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 229 bylo schváleno. 

 

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 4/2020 

 

230/20 

 

Starostka dále informuje, že další bod je rozpočtová změna a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí, že došlo k přesunu položek a čte 

jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor rozpočtovou změnu projednal a 

doporučuje zastupitelstvu ke 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. 

4/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 230 bylo schváleno. 

 

 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2020 

 

231/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším je rozbor hospodaření ZŠ, kdy opět předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, která čte jednotlivé položky rozborů. Dále 

čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, že finanční výbor rozbory projednal a 

doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozbor hospodaření 

Základní a mateřské školy k 30.06.2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 231 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



10/ Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

 

232/20  

 

Starostka předává slovo paní Špačkové a ta informuje, že ředitelka ZŠ požádala obec 

opět o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2020/2021. Uvádí, že toto je vzhledem 

k nízkému počtu žáků každoroční záležitost a dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí uděluje výjimku Základní škole 

v Libavském Údolí z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 podle § 23 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 232 bylo schváleno. 

 

 

 

11/ Žádost ZŠ o posílení fondu investic 

 

233/20  

 

Paní Špačková dále informuje, že nás škola požádala o převod peněz z rezervního 

fondu na investice, kdy je chtějí použít na opravy ve škole. Dotazuje se, zda má někdo dotazy 

nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se žádosti ZŠ a MŠ 

v Libavském Údolí a schvaluje převod 360.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 233 bylo schváleno. 

 

 

 

12/ Směrnice 1/2020 Inventarizace majetku 

 

234/20 

 

Starostka dále informuje, že dalším je nová směrnice na inventarizaci majetku, kdy 

bylo nutné ji přepracovat, aby byla v souladu se všemi právními předpisy. Uvádí, že jí 

zastupitelé obdrželi a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje směrnici č. 1/2020 o 

inventarizaci majetku.   

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0   

Usnesení č. 234 bylo schváleno. 

 

 



 

13/ Studie územní zeleně 

 

235/20  

 

Starostka dále uvádí, že dalším bodem je studie územní zeleně, kterou zpracovala paní 

Ing. Řezníčková z Kolové. Uvádí, že jí všem zastupitelům včas zaslala k seznámení. 

K tomuto dále uvedla, že studii zpracovala paní Řezníčková jako vlastní iniciativu a nám 

přišla pouze k seznámení a projednání. Uvedla, že schválení tohoto dokumentu může být dle 

vyjádření pořizovatele studie (MÚ Sokolov) pro obec zavazující a některé věci ve studii ani 

neodpovídají našim představám. Uvedla, že paní Řezníčkovou vyzvala i písemně, aby v této 

věci nadále nekonala žádné kroky. Dále se dotazovala dalších zastupitelů na jejich názory, 

kdy pan Vít uvedl, že navrhuje neschvalovat studii v této podobě,  a co se týká parku na 

Kolové, tak park realizovat postupně na etapy, tak aby to bylo možné i finančně pokrýt a třeba 

i soběstačně a pomalu. Dále uvádí, že navrhuje na příští rok zařadit do rozpočtu prostředky na 

projektovou dokumentaci. Paní Bobčíková také uvádí, že se studií nesouhlasí. Stejně tak 

reagovala i sl. Špačková. Starostka tedy navrhuje neschválit tuto studii a revokovat usnesení, 

kterým jsme pořízení schvalovali. Uvádí, zda má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné 

další připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí vzhledem k nově zjištěným 

skutečnostem:  

a) nesouhlasí s pořízením studie sídelní zeleně 

b) revokuje usnesení č. 61/19 ze dne 14.02.2019 

c) pověřuje starostku obce informovat o této skutečnosti pořizovatele (MÚ Sokolov odbor 

územního plánování) a zhotovitele (Ing. Řezníčkovou zástupkyni ČSOP Kynšpersko) této 

studie.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti    0 Zdržel se  0   

Usnesení č. 235 bylo schváleno. 

 

 

 

14/ Investice – zábradlí u hřiště, pěšiny v parku, chodníky 

 

 

Starostka dále uvádí, že dalším bodem je schválení investic, kdy bychom nechali 

zhotovit nové zábradlí na hřišti u školy z důvodu bezpečnosti, a to z daru od Automotoklubu 

až do výše 200.000,- Kč.  A taktéž z daru od Automotoklubu, bychom nechali vybudovat 

pěšiny v parku za garážemi a pod zahrádkami, také do výše 200.000,- Kč. Tyto investice byly 

projednány se zástupci Automotoklubu. Starostka se ptá, zda má někdo dotazy či připomínky. 

Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

236/20  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s výrobou a montáží zábradlí 

k víceúčelovému hřišti z finančního daru Automotoklubu ve výši max. 200 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 236 bylo schváleno. 



 

 

237/20  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s vybudováním pěšin v parku 

za garážemi u Obecního úřadu z finančního daru Automotoklubu ve výši max. 200 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 237 bylo schváleno. 

 

 

 

15/ Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – (p.Trepák, p. Plecitá, ČSOP Kynšpersko) 

 

238/20  

 

Starostka dále uvádí, že dalším bodem jednání je prodej stavebního pozemku p.č. 74/2, 

kdy na základě řádně schváleného záměru prodeje a podmínek prodeje si podal žádost o koupi 

jediný zájemce, a to pan Tomáš Trepák s Radkou Sýkorovou. Nejnižší cena byla stanovena na 

150,- Kč za 1m
2
, kdy oni nabízejí 152,- Kč za 1m

2
. Uvádí, že podmínky podání žádosti byly 

splněny a nic tedy nebrání schválení prodeji stavebního pozemku. Dotazuje se, zda má někdo 

dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje prodej pozemku parc. č 

74/2 k. ú. Libavské Údolí o výměře 1020 m
2
 za 152,- Kč/m

2
 p. Tomášovi Trepákovi a Radce 

Sýkorové a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 238 bylo schváleno. 

 

239/20  

 

Starostka dále uvádí, že dalším bodem je výpověď ze zahrádky paní Dany Plecité, kdy 

rovnou můžeme schválit i záměr pronájmu tohoto pozemku. Dotazuje se, zda má někdo 

dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď p. Dany 

Plecité z části pozemku 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 279 m
2
.  

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti   0 Zdržel se  0   

Usnesení č. 239 bylo schváleno. 

 

240/20  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 240 bylo schváleno. 

 



 

 

241/20  

 

Starostka dále uvádí, že dalším bodem je žádost Českého svazu ochránců přírody 

KYNŠPERSKO, který požádal o pronájem pozemku p.č. 179/1 na Kolové za účelem péče a 

pozorování biologického života na tomto pozemku. Uvádí, že na předchozím zasedání jsme 

schválili záměr pronájmu a obdrželi jedinou žádost právě od tohoto svazu. Dále uvádí, že 

navrhuje pronájem na dobu určitou do konce roku 2021. Dotazuje se, zda má někdo dotazy či 

připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem pozemku č. 179/1 

k. ú. Libavské Údolí o výměře 17034 m
2
 za 1000 Kč/rok   Českému svazu ochránců přírody 

KYNŠPERSKO, pobočný spolek IČ 05076714, se sídlem Kynšperk nad Ohří a pověřuje 

starostku podpisem nájemní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0 Zdržel se  0   

Usnesení č. 241 bylo schváleno. 

 

16/ Různé – žádost o fin. příspěvek ZO CSCH 

 

Starostka uvádí, že v bodě různé je žádost Svazu chovatelů o finanční příspěvek, kdy 

jim poskytujeme každoročně částku ve výši 2.000,- Kč a navrhuje tuto částku poskytnout i 

letos. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku ve výši 2.000,- Kč ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se   0 

Usnesení č. 242 bylo schváleno 

 

17/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze: Paní Trepáková poukázala na 

skutečnost, že pan Balada st. parkuje neustále na zelené ploše u prodejny a dále, že by bylo 

dobré upozornit občany z rodinných domů, aby si před domem také občas uklízeli.  

 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 12. řádné zasedání ZO v 17:30 

hodin.  

 

Ověřovatelé:  

 

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

 

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

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


