
Zpráva starostky 

 
Určeno: zasedání ZO 

 

Dne: 07.05.2020 

 

Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci, které nebylo v poslední době zrovna 

nejveselejší. 

 

Poslední společenská akce, která proběhla 6.3.2020 byla oslava MDŽ, která se velmi zdařila. 

Záhy po té naše země vstoupila do nouzového stavu z důvodu rozšířené pandemie COVID-19, 

který trvá potrvá zřejmě až do 17.5.2020. Začátky tohoto stavu byly velmi náročné a to 

zejména pro starší občany. Život v obci se téměř zastavil, vláda vydávala jedno zařízení za 

druhým, která byla zejména ze začátku velmi chaotická. Mnoho občanů bylo zmateno, co se 

vlastně smí a co ne. Všichni se však chovali velmi zodpovědně a za to jim patří velký dík a 

uznání.  Za pomocí některých našich šikovných spoluobčanek se nám podařilo zajistit roušky 

k zakrytí nosu a úst, které jsme rozdávali na Obecním úřadě. Naštěstí v naší obci nikdo 

neonemocněl a nyní se již dostáváme zpět do normálního života. Všem ženám, které šily 

roušky a i našim prodavačkám, jsem za nás - za všechny občany - jako projev díku nechala 

uvázat květiny a osobně jim je předala. 

 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí VO byl již vyhotoven pasport veřejného osvětlení, 

který je povinnou přílohou žádosti o dotaci, která se bude podávat na podzim.   

 

Z důvodu aktuální situace K. Kraj dosud neřešil přerozdělování dotací pro obce, a tak v tuto 

chvíli ještě nevíme jakou částku a zda vůbec nějakou obdržíme na plánovanou rekonstrukci 

komunikace od garáží k hřišti. Nicméně jsme schopni toto profinancovat i z vlastních 

prostředků. 

 

Se žádostí o dotaci na úpravu naší knihovny jsme u nadace ČEZ uspěli a přidělili nám 80 tis. 

Kč. Dále jsem podala žádost na SZIF přes MAS Sokolovsko na 335 tis. Kč na stavební 

úpravy v knihovně. 

 



Rekonstrukce sociálního zařízení v naší ZŠ je již dokončena. Další projekty jako je 

Modernizace kuchyně a oprava soc. zařízení v 1. NP, jsem nechala zařadit do strategického 

plánu MAS, abychom mohli čerpat dotaci z nově vyhlášených programů.  

 

26.2. proběhla schůzka s projektantem, Dopravním inspektorátem a zástupci firmy Immogard, 

kde se řešila realizace křižovatky při výjezdu z Libavského Údolí na Sokolov. Řešily se zde 

především majetkoprávní vztahy, kdy došlo ke vzájemné dohodě mezi Immogardem a KSUS 

o směně dotčených pozemků. Práce na projektu pokračuje dále.  

 

O výsledcích schůzky s projektanty a zástupci LČR ohledně propojovací komunikace a 

rekultivace rybníčka, kdy jsme hledali řešení jak zajistit vypouštění rybníčku a odvodnění 

komunikace vás bude informovat místostarosta během zasedání.   

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


