
Z á p i s 
 

z 24. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 9.8.2018 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny -  7 zastupitelů obce (Mgr. Hana Kábrtová - neomluvena, 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 30.06.2018 

8. Rozpočtová změna č. 3/2018 

9. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2018 

10. Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

11. Zprávy komisí (školská, mládež a sport, občanské záležitosti) 

12. Smluvní vztahy –Karlovarský kraj, GEO DATA 

13. Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – (p. Charvátová) 

14. Různé (knihovní řád, změna termínu ZO) 

15. 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  7 ne  0  zdržel  0 

 

  

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

Na návrh ověřovatelů z 23. mimořádného zasedání ZO paní Martiny Špačkové a Silvy 

Šebestýnové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 23. 

mimořádného zasedání ZO jsou splněny.  

 

Schválen   ano  7   ne  0  zdržel  0 

 

3/ Kontrola usnesení 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body usnesení z 23. 

mimořádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.   

 

 Schválen   ano  7   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 7  ne  0   zdržel  0 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

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

Květoňová. Jiné návrhy nebyly.  

 

Schválen  ano  7  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  7  ne  0  zdržel  0 

 

 

7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2018 

 

Bod č. 461/2018 

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

obce k 30.6.2018. 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 30.6.2018 

 

Schválen  ano  7  ne  0  zdržel  0 

 

V cca 17:15 se dostavila se paní Mgr. Hana Kábrtová. 

 

8/ Rozpočtová změna č. 3/2018 

 

Bod č. 462/2018 

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. 3/2018 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.06.2018 

 

Bod č. 463/2018 

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

finančního výboru paní Dranczákové, která čte komentář rozborů. 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 30.6.2018.  

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

    

10/ Schválení udělení výjimky z počtu žáku Základní škole Libavské Údolí  

 

Bod č. 464/2018 

Starostka uvádí, že dalším bodem je udělení výjimky pro Základní školu Libavské Údolí z 

počtu žáků pro školní rok 2018/2019 podle §23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

Dále bez dotazu a připomínek. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

 

 

 



11/ Zprávy komisí – školská, pro mládež a sport, komise pro občanské záležitosti 

 

Bod č. 465/2018 

Starostka uvádí, že dalším bodem budou zprávy komisí.  

Jako první přečetla a seznamuje přítomné se svou zprávou paní Jana Kuhlová, předsedkyně 

komise pro občanské záležitosti. Informuje přítomné o práci komise, např. vítání občánků, 

přání důchodcům atd. 

Jako další seznámila přítomné se svou zprávou paní Martina Špačková, předsedkyně školské 

komise. Informuje přítomné o práci, kterou vykonává společně se Základní a mateřskou 

školou v Libavském Údolí. Informuje o akcích, které proběhly a i o těch, které jsou v plánu. 

Jako další čte a seznamuje přítomné se svou zprávou paní Silvie Šebestýnová,  předsedkyně 

komise pro mládež a sport. Informuje přítomné o aktivitách pro naše děti i dospělé, které tento 

rok proběhly a také o naplánovaných akcích.  

Dále je hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí zprávy komisí – školská, pro mládež a sport, 

a komise pro občanské záležitosti. 

Přílohou č. 2 zápisu jsou uvedené zprávy 

 Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

12/ Smlouva s Karlovarským krajem 

 

Bod č. 466/2018 

Paní starostka konstatuje, že je potřeba schválit uzavření smlouvy s Karlovarským krajem 

ohledně poskytnutí dotace na opravu pietního místa u ZŠ a pověřit starostku podpisem této 

smlouvy. Vše bez připomínek. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

13/ Smlouva s firmou GEO DATA s.r.o. 

 

Bod č. 467, 468/2018 

Paní Starostka konstatuje, že je potřeba schválit uzavření smlouvy s firmou GEO DATA 

z důvodu GDPR a také pověřit starostku podpisem této smlouvy. Dále paní starostka 

konstatuje, že je nutné s touto firmou schválit i nový dodatek č. 1. Vše bez připomínek. 

 

            Schválen  ano 8  ne  0  zdržel  0 

 

       

 

 

 

 

 

 



14/ Pronájmy a prodeje pozemků – (p. Charvátová) 

 

Bod č. 469/2018 

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

části pozemku č. 130/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 280 m2  se přihlásila pouze paní 

Charvátová. Doba pronájmu byla schválena od 10.08.2018 do 30.07.2019. Bez připomínek. 

 

Schválen  ano  8  ne  0  zdržel  0 

 

Bod č. 470/2018 

Starostka uvádí, že další žádost je od manželů Francových, kteří mají v pronájmu dům, ve 

kterém dříve byla večerka. Mají zájem o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu. Jedná 

se poslední pozemek, který nebyl prodán z důvodu nezájmu v prosinci roku 2017. Starostka 

tedy navrhuje schválit záměr prodeje tohoho pozemku. Bez připomínek. 

 

Schválen   ano 7  ne 1  zdržel 0 (p. Kábrtová) 

 

 

Bod č. 471/2018 

Starostka informuje, že z opravy budovy Obecního úřadu zůstaly staré jednokřídlé i 

dvoukřídlé dveře a je tak možnost nabídnout je k prodeji. Navrhuje cenu za jednokřídlé 500,- 

Kč a za dvoukřídlé 700,- Kč. Je nutné provést záměr k prodeji. Bez připomínek. 

 

Schválen  ano 7  ne 1  zdržel  0 (p. Kábrtová) 

 

15/ Úprava Knihovního řádu Obecní knihovny 

 

Bod č. 472/2018 

Paní starostka informuje, že je nutné schválit nový Knihovní řád Obecní knihovny v souladu 

s GDPR a dále navrhuje zrušení členských poplatků, z důvodu malé návštěvnosti. K motivaci 

občanů a hlavně dětí, aby naší knihovnu navštívili. Dále bez připomínek. 

 

             Schválen  Ano 8  Ne 0 Zdržel 0 

 

16/ Přesun termínu ZO 

 

Bod č. 473/2018 

Starostka informuje, že je nutné přesunout termín ZO z 11.10.2018. Důvodem je, že toto 

zasedání by bylo již po volbách. Navrhuje termín 20.9.2018. Paní Špačková oznamuje, že 

tady tento datum nebude. Paní Kábrtová na dotaz starostky, zda jí termín také nevyhovuje 

odpovídá, že jí to nezajímá. 

           Schválen  Ano 6  Ne 0  Zdržel  2  (p. Kábrtová, M. Špačková) 

 

17/ Diskuze 

Paní starostka otevírá diskuzi. Paní Kábrtová se ptá, proč je na novém hřišti u školy cedule 

s provozní dobou, a ta na ní není uvedená. Odpovídá paní starostka, že si myslí, že není 

potřeba, aby tam ta provozní doba byla uvedena, že pan Domabyl zavírá denně vždy podle 

aktuálního stavu, jestli se na hřišti někdo nachází nebo ne. Ráno pan Domabyl také hřiště 



otevírá. Paní starostka konstatuje, že hřiště je otevřeno cca od 8:00 – 21:00, a to i s ohledem 

na přilehlé rodinné domy. Pan Domabyl je přítomen a tuto skutečnost potvrzuje.  

 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 24. řádné zasedání ZO v 18:45 

hodin.  

 

 

 

 

 

   Ověřovatelé:  

 

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

 

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

          

                        

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


