
Zpráva starostky 

 
Určeno: zasedání ZO 

 

Dne: 29.11.2018 

 

Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva. 

 

Setkáváme se dnes na prvním zasedání po ustavujícím zasedání. Dnešním bodem jednání 

bude mimo jiné jmenování komisí jako poradních a iniciativních orgánů a zřízení osadního 

výboru. Dále je nutné mimo jiné projednat i další působení firmy ATON Security v naší obci 

neboť výsledky nejsou takové, jaké jsme předpokládali. 

 

V době od minulého zasedání proběhla schůzka se zástupci Svazarmu, kteří řeší ukončení 

činnosti automotoklubu a přebytek finančních prostředků ve výši zhruba 500 tis. Kč, které 

chtějí darovat obci. Dávají na zvážení zastupitelům, jak tyto prostředky využít. Z naší 

společné diskuze vyplynuly např. tyto varianty investic: úprava parku za obecním úřadem – 

cesty, lavičky, koše, oplocení, nebo doplnění fitness prvků k novému hřišti u školy, stolu na 

stolní tenis nebo vybudování cesty ke garážím aj. Další návrhy dávám zastupitelům ke 

zvážení. Společně se pak rozhodneme pro ten nejvhodnější a odhlasujeme na některém 

z příštích zasedání. Předběžně jsem jednala s firmou Bonita a např. při nákupu workoutových 

prvků za 400 tis. Kč by při úspěšném čerpání dotace byla spoluúčast obce pouze 150 tis. Kč.  

 

V úterý 27.11. proběhla veřejná schůzka se zastupiteli, občany a ing. Pelcovou projektantkou 

plánované propojovací komunikace. Občané zde vyjádřili své obavy ze stavby a předložily 

své náměty na jiné trasy komunikace. Ing. Pelcová podrobně seznámila přítomné s průběhem 

tvorby projektu. Jednám nyní se stavebním úřadem, zda je možné rozparcelovat pozemky na 

základě projektu a stavebního povolení, s tím že by mohlo později dojít k projektové změně. 

Výsledky mi zatím sděleny nebyly, pracovnice SÚ si tuto možnost ověřuje.   

 

Na měsíc prosinec jsme pro občany přichystali dvě tradiční a oblíbené akce. V sobotu 1.12. 

proběhne zpívání a rozsvěcení stromu. Pro seniory bude letos připraveno malé občerstvení 



zdarma a budou mít možnost posedět si se svými známými a přáteli. Děti ze ZŠ a MŠ ozdobí 

betlém a zazpívají vánoční písně. 

8.12. se bude konat Mikulášská zábava, která je u našich dětí velmi oblíbená. Všichni občané 

jsou srdečně zváni na obě akce. Dále společně s komisí pro občanské záležitosti osobně 

navštívíme v pondělí 3.12. pana Motlocha, který se dožívá významného jubilea a je v tuto 

chvíli nejstarším občanem Libavského Údolí.    

 

    

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


