
Z á p i s 
 

z 21. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 10.5.2018 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny -  8 zastupitelů obce (Bc. Miroslav Bobčík – omluven) 

                                                                                                

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

předpisů starostka obce Ing. Petra Gajičová a 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 31.03.2018 

8. Rozpočtová změna č. 2/2018 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 31.03.2018 

10. Pronájmy a prodeje pozemků, bytů (p. Pytlíková, p. Balada, Hanačíkovi, výpověď p.     

Němec, žádost p. Plecitá, p. Bubenčík) 

11.  Různé (žádost o poskytnutí fin. výpomoci ZO ČSCH Kynšperk n.O.) 

12. Diskuze 

 

 

 

 

Program byl v termínu před konáním zasedání zveřejněn na úřední desce. Starostka se 

dotazuje, zda jsou k programu připomínky. Dále je hlasováno o návrhu schválení programu, 

tak jak byl zveřejněn a navržen. Tento byl zastupiteli schválen.   

 

Schválen  ano  8 ne  0  zdržel  0 



V l a s t n í   j e d n á n í 

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

 

 

 

 

 

2/ Schválení zápisu 

Na návrh ověřovatelů ze 20. mimořádného zasedání ZO paní Aleny Květoňové a Mgr. 

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

ze 20. řádného zasedání ZO jsou splněny.  

 

Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 

 

3/ Kontrola usnesení 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body 

usnesení ze 20. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

   Schválen   ano  8   ne  0  zdržel  0 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Kuhlová a pan Stanislav Květoň 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 Martina Špačková a zapisovatelem 

paní Alena Květoňová. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

Starostka obce přečetla zprávu - ZO bere na vědomí. 

 

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 

 

 

 



7/ Rozbory hospodaření Obce k 31.3.2018 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou finančních záležitostí a prvním je rozbor 

hospodaření obce k 31.3.2018. Dále starostka uvádí, že rozbory byly řádně zveřejněny a 

všichni zastupitelé jej obdrželi a i finanční výbor projednal rozbory, kdy dává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, která čte komentář k rozborům a dále 

konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení 

rozboru hospodaření obce. Žádné připomínky, ani návrhy nebyly.  

 

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

rozbory hospodaření obce k 31.3.2018 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

8/ Rozpočtová změna č. 2/2018 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna a předává slovo předsedkyni 

finančního výboru paní Dranczákové, aby přítomné seznámila s tím, čeho se rozpočtová 

změna týká, kdy předsedkyně čte jednotlivé kapitoly. Dále předsedkyně finančního výboru 

konstatuje, že po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení rozpočtové změny. 

Žádné další připomínky ani návrhy nebyly.  

 

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje 

rozpočtovou změnu č. 2/2018. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ k 31.3.2018 

 

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

finančního výboru paní Dranczákové, která čte komentář rozborů. Dále konstatuje, že 

finanční výbor po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení rozborů hospodaření 

ZŠ. Žádné další připomínky ani návrhy nebyly.  

 

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na 

vědomí rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy k 31.3.2018.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

    

10/ Pronájmy a prodeje pozemků – (p. Balada, p. Pytlíková, Hanačíkovi, p. Bubenčík, p. 

Plecitá, výpověď p. Němec) 

 

Bod č. 428/18 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou pozemky. Na základě zveřejněného záměru 

pronájmu části pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 279 m
2
  se přihlásila paní 

Dana Plecitá. Bez připomínek. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 



Bod č. 429/18 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem výpověď pana Němce z pronájmu části pozemku ppč. 133/1 

v k. ú Libavské Údolí o výměře 213 m
2
. Bez připomínek.  

 

Schválen ano 8 ne 0 zdžel  0  

 

Bod č. 430/18 

 

V návaznosti na bod č. 429/2018 tedy zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku 

ppč. 133/1 v k. ú. Libavské Údolí o výměře 213 m
2
. Bez připomínek. 

 

 

             Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0 

 

Bod č. 431/18 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost pana Bubenčíka o prodloužení pronájmu pozemku 

ppč. 130/1 v k. ú. Libavské Údolí o výměře 83m
2
. Bez připomínek. 

 

             Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0 

 

Bod č. 432/18  

 

Starostka uvádí, že je nutné schválit také prodloužení nájemních smluv na tři bytové jednotky. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytové jednotky č. 110/1 panu 

J. Baladovi do 31.5.2020 včetně. Bez připomínek. 

 

               Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0 

 

Bod č. 433/18 

 

Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytové jednotky č. 110/2 

paní Ingrid Hanačíkové do 31.5.2020 včetně. Bez připomínek.  

 

                Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0 

 

Bod č. 434/18 

 

Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytové jednotky č. 110/3 

paní Janě Pytlíkové do 31.5.2020 včetně. Bez připomínek.  

 

                 Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0 

 

 

 

 

 

 

 



10/ Různé - Žádost svazu chovatelů ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří 

 

Paní starostka informuje, že přišla žádost ze Svazu chovatelů Kynšperk nad Ohří o schválení 

příspěvku. Jedná se o žádost o příspěvek na výstavu, která se bude konat v Kynšperku nad 

Ohří. Výstava se pořádá každý rok. Starostka navrhuje přispět stejnou částkou jako minulý 

rok, a to  1 500 Kč. Dále bez připomínek. 

 

               Schválen Ano 8 Ne 0 Zdržel 0 

 

 

 

 

11/ Diskuze 

Paní starostka dává slovo občanům. O slovo se hlásí paní Domabylová, stěžuje si na chování 

pana Kiprého. Jedná se o to, že si řádně nehlídá své stádo koz a paní Domabylové vadí, že se 

jim jedna dostala do zahrady a téměř napadla jejího manžela. Dochází k diskuzi mezi paní 

Domabylovou a přítomným panem Kiprým. Do diskuze vstupuje paní starostka a žádá pana 

Kiprého, aby se o svá zvířata řádně staral, především tím, že je nebude pouštět volně do obce 

a zajistí, aby se již neopakovalo, že by se dostal do zahrady paní Domabylové. Diskuze mezi 

paní Domabylovou a panem Kiprým pokračuje do chvíle, kdy se paní Domabylová zvedne a 

s manželem odchází.  

Žádné jiné návrhy do diskuze nebyly. Starostka ukončuje schůzi. 

 

 

 

 

 

   Ověřovatelé:  

 

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

 

   Stanislav Květoň ................................. 

          

                        

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


