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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libavské Údolí, 

konaného dne 06.11.2014, od 17:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Libavské Údolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:00 hodin dosavadní starostkou obce Libavské Údolí („dále jako „předsedající“). 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 24. 10. a žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libavské Údolí zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 7.11.2014. Současně byla zveřejněna 

na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zvolená zastupitelka 

paní Kutílková se zasedání neúčastní a její účast omlouvá paní Hana Kábrtová s tím, že je na 

služební cestě. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 

2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Libavské Údolí a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Paní Kutílková 

složí slib na dalším zasedání zastupitelstva obce Libavské Údolí. 

 

Bod č. 1 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní  Hanu Kábrtovou a paní Martinu Špačkovou 

a zapisovatelem Miroslava Bobčíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí určuje ověřovateli zápisu Mgr. Hanu Kábrtovou, p. 

Martinu Špačkovou a zapisovatelem Bc. Miroslava Bobčíka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 Schválení programu: 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
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programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

2) Schválení programu. 

3) Volba starosty a místostarosty: 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění  (§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty. 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru. 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích). 

6) Diskuse. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 - volba starosty a místostarosty 

Určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
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Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 

 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 

zákona o obcích. Paní Kábrtová vznesla protinávrh, aby všechny funkce vykonávané v obci 

byly neuvolněné. Argumentuje tím, že obec měla desítky let neuvolněného starostu, kdy 

v této době došlo například k plynofikaci obce, k hlavní části privatizace bytového fondu atd. 

O uvolnění starostky na plný úvazek došlo před osmi lety s odůvodněním, že starostka tak 

bude mít více času na přihlašování obce do krajských, vládních a evropských dotačních 

programů, ze kterých takto všechny ostatní obce čerpají mnohamilionové příspěvky na rozvoj 

obce. Paní Kábrtová dále uvádí, že starostka tento předpoklad nenaplnila, a že účast naší obce 

v krajských, vládních a evropských programech je mizivá a získané dotace spíše symbolické. 

V rozpočtu na letošní rok dokonce vedení obce už ani žádné příjmy z dotačních programů 

neplánuje. Dále přítomným občanům a zastupitelům oznámila, jak vysokou mzdu pobírá 

v Libavském Údolí starostka Petra Gajičová. Mzda činí přibližně 36 tisíc korun (27.425 Kč + 

1.304 Kč na 100 obyvatel), což obec společně s platem neuvolněného starosty necelých 17 

tisíc korun (7.509 Kč + 1.304 Kč na každých 100 obyvatel) stojí téměř milion korun. 

Domnívá se, že odměny za uvolněné funkce příliš zatěžují rozpočet. Pokud by starostka byla 

neuvolněná, tak by její odměna mohla být maximálně 25.500,- Kč, což by pro obec 

znamenalo roční úsporu až čtvrt milionu. Paní Kábrtová tedy navrhla vrátit se k místní 

osvědčené praxi neuvolněného starosty (25.500,- Kč) s neuvolněným místostarostou (téměř 

17.000,- Kč). Takto ušetřené peníze by se mohly využít na rozvoj obce, která se musí obejít 

bez státem a Evropskou unií nabízených dotací. Dále pak uvedla, že kromě milionu korun na 

odměny zastupitelů stojí obec činnost místní správy (obecního úřadu – pracovníci a provoz 

atd.) další dva miliony. Celkem tedy z 5,5 milionového rozpočtu vynaloží obec více jak tři 

miliony na chod úřadu. Pan Bobčík argumentuje, že je jedna věc je o dotace žádat a druhá 

dotaci obdržet, neboť se rozděluje určitý objem prostředků, a i kdyby žádost byla sebelepší, 

na některé se prostě nedostane. Dále uvádí, že v minulosti byli funkce starosty neuvolněné, 

jelikož je vykonávali důchodci. Pokud by paní Kábrtová chodila na ZO, tak by věděla, na jaké 

dotace byly podávány žádosti. Paní Kábrtová reaguje, že si četla co se dělo. Dále na diskuzi 

reaguje paní Gajičová a uvádí, že je vidět, že paní Kábrtová nezná praxi, neboť 

administrativní práce spojené s chodem úřadu jsou stále náročnější. Podotýká, že co se týče 

dotací, jsou největší příležitosti při čerpání z ROP Severozápad, avšak minimální částka, 

kterou lze čerpat je 5 mil. způsobilých výdajů, a že nevidí důvod, proč by jen proto měla obec 

projektovat megalomanské akce typu aquapark na Bublavě. ZO v minulosti nastavilo trend 

spíše menších akcí, které je schopno předfinancovat a dofinancovat z vlastních zdrojů. Dále 

podotýká, že v naší zemi je běžné do práce chodit za peníze, a že se používají jako motivační 

faktor. 

Upozorňuje, že ZO před 8 roky začínalo s mimorozpočtovými prostředky cca 2 miliony a 

nyní i přes řadu realizovaných akcí a vyplacených odměn zastupitelům disponuje cca se 4 

miliony mimorozpočtových prostředků.  



4 

 

Paní Zoufálková (účetní obce) uvádí, že mzdové náklady zastupitelů tvoří pouze 1 milion 

korun ročně, že částka 3 miliony, kterou paní Kábrtová uvedla, odpovídá celkovým nákladům 

spojeným s chodem úřadu jako např. údržba, provoz OÚ. Paní Kábrtová znovu opakuje, že 

nikdy neřekla, že mzdy zastupitelů tvoří 3 miliony korun, ale celý chod úřadu včetně mezd 

zastupitelů. Reakci paní Kábrtové dosvědčují přítomní občané obce, kteří jasně slyšeli, že 

paní Kábrtová mluvila o milionu korun na odměny zastupitelům, jak je uvedeno výše. Do 

diskuze vstoupila, další zastupitelka paní Martina Špačková s dotazem na občany, zda by byli 

raději, kdyby starostu neměli kdykoliv k dispozici, jak je tomu nyní. Na to odpověděl pan Petr 

Tomáš, který řekl, že nevidí žádný důvod, proč by musela starostka být stále na úřadu. Jako 

příklad uvedl, že napsal na obecní úřad dopis a dosud na něj nikdo neodpověděl. Přidal se 

k němu přítomný pan Jan Stein a řekl, že také nedostal z úřadu žádnou odpověď. Toto 

potvrdila i zastupitelka paní Kábrtová, která měla s úřadem stejnou zkušenost, když požádala 

před rokem obec k projednání jejího návrhu a dodnes čeká na odpověď.    

 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající tedy uvedla, že nejprve budeme hlasovat o návrhu 

paní Kábrtové.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty 

budou členové zastupitelstva neuvolněni.  

Výsledek hlasování: Pro 1 (Kábrtová) Proti 7 Zdrželi se 0 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Dále předsedající dává hlasovat o původním návrhu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí, v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Kábrtová) Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.  

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 

bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

 



5 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci starosty. Člen 

zastupitelstva a předsedající navrhla zvolit do funkce starostky paní Dranczákovou, jelikož 

získala ve volbách nejvíce hlasů. Člen zastupitelstva pan Bobčík navrhl zvolit do funkce 

starostky paní Petru Gajičovou, neboť tuto funkci vykonávala podle něj po celou dobu dobře. 

Paní Kábrtová podpořila návrh na starostku Janu Dranczakovou a uvedla důvody, proč 

zastupitelé nemají volit dosavadní starostku Petru Gajičovou. Uvedla, že ve funkčním období 

navrhované kandidátky na starostku Petry Gajičové se samospráva obce stala pro občany 

zakletým zámkem. Diskuze zastupitelstva se odbývala za zavřenými dveřmi na tzv. poradách, 

ačkoliv zákon o obcích jasně vymezuje, že všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná. 

Velmi sporná rozhodnutí tak činilo zastupitelstvo navenek bez jakéhokoliv zdůvodnění. 

Rozhodování zastupitelů bylo pak pro občany na veřejném zasedání nesrozumitelné, protože 

na zasedání neprobíhala žádná diskuze pouze hlasování. Uvedla příklad, kdy se rozhodovalo o 

pronájem pozemků a o který žádalo více zájemců. Přítomní občané veřejného zasedání se 

dozvěděli pouze výsledek, komu byl pozemek pronajat, nedozvěděli se však proč, ani když se 

na to výslovně ptali. Bylo jim sděleno, že diskuze k tomu proběhla již před konáním 

zastupitelstva neveřejně. Paní Kábrtová dále uvedla, že mezi občany vznikla oprávněná obava 

z kastování obce na občany první kategorie, kteří si rozdělují obecní vliv a peníze, a občany 

druhé kategorie, kteří jsou šikanováni a znevýhodňováni. Takové poměry jsou podle ní 

v rozporu se zákonem o obcích a slibem členů zastupitelstva a vyzvala zastupitele k tomu, aby 

nevolili starostou toho kdo takové poměry zavedl. Do diskuze vstoupila paní Květoňová, 

která řekla, že na porady chodila dobrovolně, aby si doplnila potřebné informace a byla na 

zasedání řádně připravená. Podotkla, že je svéprávná a v žádném případě by si nenechala 

diktovat, kdy a jak má na zasedání hlasovat a nařčení paní Kábrtové ji uráží. Paní Gajičová 

doplnila, že porady jsou pro zastupitele především k získání doplňujících informací a 

materiálů ohledně připravovaného zasedání, v žádném případě se na nich nehlasovalo a 

nevydávala se z nich žádná usnesení.         

Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající tedy uvedla, že nejprve budeme hlasovat o návrhu 

předsedající tedy paní Dranczákové.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí starostkou paní Janu Dranczákovou. 

Výsledek hlasování: Pro 1 (Kábrtová) Proti 7 Zdrželi se 0 

 

Usnesení nebylo schváleno  

 

Předsedající tedy uvedla, že budeme hlasovat o návrhu pana Bobčíka tedy paní Gajičové.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí starostkou paní Petru Gajičovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 1 (Kábrtová) Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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Po zvolení starostky tato nadále vedla zasedání (dále vedena jako „předsedající“). 

    

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Kábrtová navrhla zvolit do funkce 

místostarosty paní Kutílkovou. Člen zastupitelstva a předsedající paní Gajičová navrhla zvolit 

do funkce místostarosty pana Bobčíka, s jehož prací byla spokojená. Člen zastupitelstva paní 

Špačková navrhla zvolit do funkce místostarosty paní Dranczákovou. Žádné další návrhy ani 

stanovisko sděleno nebylo.  

 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající tedy uvedla, že nejprve budeme hlasovat o návrhu 

paní Kábrtové.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí místostarostkou paní Miluši Kutílkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 1 (Kábrtová) Proti 7 Zdrželi se 0 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Předsedající tedy uvedla, že budeme hlasovat o návrhu paní Gajičové.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí místostarostou pana Miroslava Bobčíka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Kábrtová) Zdrželi se 1 (Špačková) 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Předsedající uvedla, že o dalším návrhu již hlasovat nebudeme, neboť místostarosta byl 

zvolen.   

 

 

Bod č. 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 

[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 

určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 

finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 

člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva a předsedající paní Gajičová 

navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Dranczákovou. Člen zastupitelstva 

paní Kábrtová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Kutílkovou. Žádné 

další návrhy ani stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedou finančního výboru paní Dranczákovou. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 3 (Dranczáková, Kábrtová, Kuhlová) 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Předsedající uvedla, že o dalším návrhu již hlasovat nebudeme, neboť předseda byl zvolen.   

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva a předsedající paní Gajičová 

navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Květoňovou. Člen zastupitelstva 

paní Dranczáková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Kutílkovou. 

Žádné další návrhy ani stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedou kontrolního výboru paní Květoňovou. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 3 (Dranczáková, Kábrtová, Špačková).  

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Dranczáková 

jako předseda finančního výboru navrhla zvolit členem finančního výboru paní Gabrielu 

Dranczákovou a pana Karla Kočárka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí členy finančního výboru paní Gabrielu Dranczákovou 

a pana Karla Kočárka.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0 (Kábrtová) 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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Člen zastupitelstva paní Květoňová jako předseda kontrolního výboru navrhla zvolit členem 

kontrolního výboru paní Alenu Bodlákovou a pana Martina Kliera. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí členy kontrolního výboru paní Alenu Bodlákovou a 

pana Martina Kliera. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kábrtová) 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v 

platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši místostarosta: pevná složka 7.509 Kč + 

1.304 Kč na každých 100 obyvatel kdy rozhodným stavem je počet obyvatel, kteří jsou k 1. 

lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu, předseda výboru nebo 

komise 1.520,-  Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,-  Kč. Výše odměn nesmí 

přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva, která je dána 

nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění. 

 

Před hlasováním podala návrh paní Kábrtová, aby zastupitelé nečerpali maximální výše 

odměn, jak umožňuje zákon ale nižší. Dožadovala se, aby starostka nemluvila o dvou 

složkách, což je pro občany nesrozumitelné a zavádějící, ale řekla skutečnou částku, kterou 

navrhuje místostarostovi, tedy necelých 17 tisíc korun. Pro informaci občanů se starostky 

zeptala, kolik má obec obyvatel, kdy starostka uvedla, že 600. Paní Kábrtová uvedla, že 602, 

což je v naší obci důležité protože bylo podle paní Kábrtové potřeba dovysvětlit občanům, že 

se při počítání pohyblivé složky zaokrouhluje počet obyvatel směrem nahoru a jedná se tedy o 

7 krát 1.304 Kč. Proto pro srozumitelnost žádala starostku, aby informovala občany o celkově 

navrhované částce necelých 17 tisíc korun pro místostarostu. Pan Bobčík uvádí, že starostka 

mluví o dvou složkách proto, že ta druhá související s počtem obyvatel se mění k 1. lednu 

podle počtu obyvatel. Paní Kábrtová řekla, že tomu rozumí, že jen chce, aby jejich informace 

o výši odměn byla srozumitelná také občanům. Paní Kábrtová navrhla, aby v případě 

schválené uvolněné starostky byla odměna u místostarosty již jen 3.000 Kč a 3.000 Kč za 

občany celkem tedy 6.000 Kč. Dále navrhla odměnu pro předsedu výboru nebo komise 1.000 

Kč, odměnu členu výboru nebo komise 500 Kč a odměnu členům zastupitelstva bez dalších 

funkcí 300 Kč. Žádné jiné návrhy ani stanovisko sděleno nebylo.  

 

Předsedající tedy uvedla, že budeme hlasovat o návrhu paní Kábrtové. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši: 

místostarosta v součtu 6000,- Kč, odměna předsedy výboru nebo komise 1000,- Kč, odměna 

člena výboru nebo komise 500 Kč, a odměna člena zastupitelstva bez dalších funkcí 300 Kč.   
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Výsledek hlasování: Pro 1 (Kábrtová) Proti 6 Zdrželi se 1 (Špačková) 

 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Předsedající tedy uvedla, že budeme hlasovat o původním návrhu: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

místostarosta: pevná složka 7.509 Kč + 1.304 Kč na každých 100 obyvatel kdy rozhodným 

stavem je počet obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci  

k trvalému pobytu, předseda výboru nebo komise 1.520,-  Kč, člen zastupitelstva bez dalších 

funkcí 460,-  Kč. Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena 

zastupitelstva, která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v  platném znění. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Kábrtová) Zdrželi se 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající uvedla, že budeme hlasovat o dalším bodu. Paní Kábrtová podotýká, že body 2 a 

3 nebyly v programu. Paní Gajičová reaguje, že body 2 a 3 souvisí s odměnami, které 

v programu jsou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce 

ve výše uvedeném bodě 1. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kábrtová) 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na 

uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 

funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne 

zvolení do této funkce. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kábrtová) 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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Bod č. 6 - Diskuse 

 

Po vyčerpání programu byla dána možnost zastupitelům i občanům diskuze. O slovo se 

přihlásila paní Trepáková, která zastupitelům popřála, ať se jim v práci daří a uvedla, že ji 

mrzí, že zastupitelé s největším počtem hlasů nebyli zvoleni do nejvyšších funkcí (Starosta a 

místostarosta). Dále se dotazuje, za jakých okolností byli zvoleni členové finančního a 

kontrolního výboru, když ani není nikdo přítomen, zda to je již připravené. Starostka reaguje, 

že každý zvolený zastupitel s touto variantou musí počítat a měl by mít toto připravené. 

Pokud by nikoho neměl, volil, by se člen výboru na dalším zasedání.  Dále se dotazuje pan 

Kábrt zda je možné opravit střechu na zastávce směr Sokolov, že přes ní zatéká a nesvítí tam 

světlo. Starostka reaguje, že se na to pracovníci obce podívají, a že o nefunkční lampě víme a 

požádali jsme již o opravu. Dále pan Kábrt uvádí, že další lampa u zastávky je zcela zarostlá 

tůjí, proto málo svítí. Dále se dotazuje pan Kiprý, zda je chodník u autobusové zastávky již 

zkolaudován, že viděl ležet v trávě vedle chodníku mnoho kamenů, a že má strach, aby si tam 

obec nezničila sekačky. Paní Gajičová odpovídá, že tato akce je již ukončena, že o kamenech 

víme, ale jelikož je okolí ještě stále podmáčené, protože nově vybudovaná drenáž ještě 

nestihla vodu odvést, a že na jarní měsíce je v plánu ještě navážka zeminy. Dále se dotazuje, 

zda jsou ze strany obce obdarování důchodci k jubileu a co se považuje za jubileum, od 

jakého věku obec rozesílá občanům přání a poukázky. Paní Gajičová s paní Kuhlovou 

odpovídají, že od 50 let věku, a pak vždy každých dalších 5 let. Pan Kiprý reaguje, že si tedy 

bude muset počkat, až mu bude 65, neboť letos žádné přání nedostal. Starostka reaguje, že 

toto má na starost předseda komise pro občanské záležitosti, a že nejstarší občany obce 

navštěvuje spolu s komisí. Pro zajímavost uvádí, že 19.12. by se měla dožít významného 

jubilea 100 let paní Ryvolová, a že je naplánována její  návštěva v zařízení pro seniory 

v Dolním Rychnově. 

Paní Kábrtová se dotazuje, zda bude nové zastupitelstvo schvalovat nový jednací řád a ptá se, 

kde je současný k dispozici, protože během jednání zastupitelstva nebyl na stole a ani nebyl 

na webových stránkách obce. Starostka uvedla, že schválený jednací řád je v k dispozici 

zasedací místnosti vzadu na stolku u vchodu, a že jej umístí i na stránky obce. Pracovnice 

úřadu jej předala paní Kábrtové.   

Pan Kábrt upozorňuje, že není vhodné, aby úřednice OÚ vstupovala do diskuze bez 

přihlášení. 

 

Závěrem čte místostarosta usnesení jako celek. Všichni zastupitelé s jeho zněním souhlasí. 

 

Předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:10 hodin. 
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Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13.11.2014 

 

 

Zapisovatel: Bc.  Miroslav Bobčík 

 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Mgr. Hana Kábrtová dne ........................................... 

 

Martina Špačková dne ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka: Ing. Petra Gajičová dne ........................................... 


