
Z á p i s 
 

z 24. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 23.6.2021 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluven pan Tomáš Kábrt, Marek Vít)  

                                                                                                

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

předpisů starostka obce Ing. Petra Gajičová. 

 

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. Závěrečný účet 2021 

8. Rozpočtová změna č. 3/2022 

9. Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

10. Zpráva komise pro výběrová řízení 

11. Smluvní vztahy – SoD - Vítězná firma na doplnění VO, CN provedení TDI – 

doplněné VO, Veřejnoprávní smlouva K. Kraj, ČEZ distribuce SOBS, dodatek č. 4 

IQ Projekt 

12. Delegace zástupce obce na VH SV s.r.o. 

13. Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti o pronájem 

části pozemku č. 74/4, a části pozemku č. 76 k. ú. Libavské Údolí, výpověď 

z pronájmu části pozemku č. 82 k. ú.  

14. Různé – darovací smlouva ZŠ 

15. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl doplněn o bod: dodatek č. 4 IQ Projekt, výpověď 

z pronájmu části pozemku č. 82 k. ú., darovací smlouva ZŠ, které zařadila na jednání a že 

program byl řádně zveřejněn a zda má někdo návrhy na doplnění, kdy nikdo návrhy neměl. 

Dále je hlasováno o návrhu schválení programu, tak jak byl na zasedání navržen. Tento byl 

zastupiteli schválen.   

 

Schválen  ano  7  ne  0  zdržel  0 

 

Usnesení č. 440 bylo schváleno.       

 

V l a s t n í   j e d n á n í 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 

 



441/22 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Dranczákové a paní 

Šebestýnové byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní 

Šebestýnovou konstatováno, že všechny body usnesení z 23. řádného zasedání ZO jsou 

splněny a průběžně plněny 

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 441 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

442/22 

Za ověřovatele byli navrženi paní Eva Bobčíková a paní Martina Špačková a 

jmenováni. Jiné návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 442 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

443/22 

Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Martina Špačková a zapisovatelem 

pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 443 bylo schváleno.       

 

 

6/ Zpráva starostky 

 

444/22      

  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  

 

     Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 444 bylo schváleno.       

 

 

7/ Závěrečný účet 2021 

 

445/22      

 

Starostka informuje, že dalším bodem, je závěrečný účet obce a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru. Paní Dranczáková uvádí, že jsem již schvalovali v únoru, kdy 

došlo k přezkumu a čte závěr ze zprávy přezkoumání hospodaření obce ze strany krajského 

úřadu Karlovarského kraje a položky závěrečného účtu. Dále konstatuje, že finanční výbor 



projednal závěrečný účet obce 2021 a doporučuje zastupitelstvu přijmutí nápravných opatření, 

k zjištěným nedostatkům. Starostka uvádí, že výhrada se týkala dotace na volby, jelikož se 

proplatilo dříve, než nám kraj peníze zaslal. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí projednalo závěrečný účet obce 

Libavské Údolí za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Libavské Údolí za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou, na 

základě které obec Libavské Údolí přijala k nápravě zjištěných chyb a nedostatků tato 

nápravná opatření:  

 

a) Rozpočtová opatření obce Libavské Údolí, s výjimkou zákonem vymezených opatření, 

budou prováděna před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. 

 

Informace o projednání závěrečného účtu obce Libavské Údolí za rok 2021 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Libavské Údolí za rok 2021 a přijatých opatřeních k 

nápravě chyb a nedostatků bude podána Krajskému úřadu Karlovarského kraje ve lhůtě do 

08.07.2022. 

 

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu Karlovarského 

kraje ve lhůtě do 31.12.2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 445 bylo schváleno.       

 

 

8/ Rozpočtová změna č. 3/2022 

 

446/22 

 

Starostka dále informuje, že další bod je rozpočtová změna a předává slovo 

předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí, že došlo k navýšení u výdajů 

právě u investic a čte jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor rozpočtovou 

změnu projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Starostka se dotazuje, zda má 

někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu č. 

3/2022. 

    

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 446 bylo schváleno.      

 

9/ Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí 

 

447/22 

 

Starostka dále informuje, že další bod je žádost ředitelky ZŠ o výjimku z počtu žáku, 

kterou schvalujeme každoročně a čte dopis ředitelky ZŠ. Ptá se zda má někdo dotazy a 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí uděluje výjimku Základní škole 

v Libavském Údolí z počtu žáků pro školní rok 2022/2023 podle § 23 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 447 bylo schváleno. 

 

 

10/ Zpráva komise pro výběrová řízení 

 

448/22  

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je zpráva komise pro výběrová řízení. 

Uvádí, že komise se sešla k vyhodnocení nabídek na doplnění bodů veřejného osvětlení 

v obci. Informuje o průběhu výběrového řízení, do kterého se přihlásily 3 firmy a sděluje, že 

vítěznou firmou na dodávku rekonstrukce se stala firma Elči s.r.o.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zprávu komise pro 

výběrová řízení, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 448 bylo schváleno 

 

 

11/ Smluvní vztahy – SoD - Vítězná firma na doplnění VO, CN provedení TDI – 

doplněné VO, Veřejnoprávní smlouva K. Kraj, ČEZ distribuce SOBS, dodatek č. 4 IQ 

Projekt 

 

449/22  

Místostarosta informuje, že dalším bodem je rovnou schválení smlouvy s vítěznou 

firmou na zhotovení doplnění veřejného osvětlení, kdy smlouvu všichni zastupitelé obdrželi a 

zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

s firmou ELČI s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7    Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 449 bylo schváleno 

 

450/22  

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření příkazní smlouvy s TRI-IN 

s.r.o., která je stavebním dozorem nad uvedenou rekonstrukcí kdy smlouvu všichni zastupitelé 

obdrželi a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením příkazní 

smlouvy s TRI – IN s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 450 bylo schváleno 



451/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je uzavření smlouvy s Karlovarským krajem, kdy 

jsme obdrželi dotaci ve výši 250.000,- Kč na opravu komunikace za obchodem Coop a dále se 

dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením veřejnosprávní 

smlouvy KK02515/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 451 bylo schváleno. 

 

452/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je uzavření smlouvy s ČEZ, který bude vyměňovat 

již nevyhovující kabelové vedení elektřiny v pozemcích obce a je třeba schválit věcné 

břemeno a souhlas. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné 

nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se stavbou č. IV-12-0020256 

Libavské Údolí SO, pč. 127/4, kNN a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene VB 30153/IV-12-0020256 a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 452 bylo schváleno. 

 

453/22  

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku s IQ PROJEKT s.r.o., 

kdy jde stále o projekt na komunikace. Uvedl, že jediná možnost jak už bylo mnohokrát 

řečeno, je retenční nádrž a přepad vody do kanalizace, a že první kolo jednání s vodárnami již 

proběhlo a tato varianta nebyla zamítnuta, ale bude nutné další jednání a stanovení podmínek. 

Proto je nutné další prodloužení termínu. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy 

žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 

smlouvy o dílo s IQ PROJEKT s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 453 bylo schváleno. 

 

 

12/ Delegace zástupce obce na VH SV s.r.o. 

 

454/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je jednání valné hromady společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o., konané dne 28.6.2022, kdy veškeré materiály zastupitelé obdrželi, že 

jednání se zúčastní ona a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích: 

 

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané 

dne 28.6.2022, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a o stavu 

majetku společnosti, 

b) zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021, 

c) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021, 

d) projednání a schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2021 a rozhodnutí 

o účetní ztrátě, 

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021, 

f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, 

o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti, 

g) projednání a schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, 

které se započítávají na vklad společníků, 

h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke 

zvýšení jejich vkladu, 

i) projednání a schválení dlouhodobé koncepce financování obnovy vodohospodářského 

majetku, schválení Plánu financování obnovy, 

j) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 

a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2021, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a  

 

2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla 

o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou 

hromadu společnosti: 

- o schválení roční účetní závěrky společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. k 

31.12.2021 a rozhodnutí o účetní ztrátě, 

- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021, 

- o zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. nepeněžitými 

vklady a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o., 

- o schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se 

započítávají na vklad společníků, 

- o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke zvýšení jejich 

vkladu, 

- o schválení Plánu financování obnovy,  

- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci schválení roční účetní závěrky společnosti 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. za rok 2021 a použití zisku za rok 2021. 

 

V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat 

místostarosta. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 454 bylo schváleno. 

 

 



13/ Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti o pronájem 

části pozemku č. 74/4, a části pozemku č. 76 k. ú. Libavské Údolí, výpověď z pronájmu 

části pozemku č. 80 k. ú.  

 

 

455/22  

 

          Místostarosta informuje, že dalším bodem je pronájem části pozemku 74/4, na základě 

předchozího zveřejněného záměru pronájmu. Uvádí, že záměr pronájmu jsme schválili pouze 

proto, že jsme obdrželi žádost pana Ladislava Trepáka, který vlastní sousední pozemek a chtěl 

od obce pouze část koupit jako rozšíření svého pozemku. Uvádí, že jsme se společně shodli, 

že pozemek ani jeho část neprodáme, dokud nejsou vyřešeny právě komunikace a sítě, ale 

nabídli jsme mu možnost prozatimního pronájmu s čímž souhlasil, a proto došlo ke zveřejnění 

záměru pronájmu. Dále uvádí, že o pozemek do nájmu si požádal právě pan Ladislav Trepák a 

ještě paní Drábková, kdy jí však bylo vysvětleno, že se nejedná o pronájem zahrádek a tato si 

pak následně podala jinou žádost, kterou budeme řešit v dalším bodě. Navrhuje tedy hlasovat 

o žádosti pronájmu pana Trepáka a ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné 

nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se pronájmem části pozemku 

č. 74/4 k. ú. Libavské Údolí o výměře 130 m2 za 2,- Kč m2/ rok Ladislavu Trepákovi ml. a 

pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 455 bylo schváleno 

 

456/22  

 

          Místostarosta informuje, že dalším bodem je právě žádost paní Drábkové, která si 

podala žádost o pronájem části pozemku č. 76 cca 40 m2 vedle jejich rodinného domu na 

umístění trampolíny a využití pro děti. Uvádí, že jde o pozemek za čp. 95 pod kůlnami zatím 

nevyužitý. Dále uvádí, že bychom dnes pouze schválili záměr pronájmu a ptá se, zda má 

někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zveřejněním záměru 

pronájmu části pozemku č. 76. ú. Libavské Údolí o výměře 40 m2 za 2,- Kč m2/ rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 456 bylo schváleno 

 

457/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je výpověď paní Mádrové z pronájmu části 

pozemku č. 82 po otci a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď Moniky 

Mádrové z pronájmu části pozemku č. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 200 m2 .  

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 457 bylo schváleno 



458/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rovnu schválení záměru pronájmu části pozemku 

č. 80 a zda má někdo dotazy, nebo připomínky, kdy žádné nebyly. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zveřejněním záměru 

pronájmu části pozemku č. 82. k. ú. Libavské Údolí o výměře 200 m2 za 2,- Kč m2/ rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 458 bylo schváleno 

 

 

14/ Různé – darovací smlouva ZŠ 

 

459/22  

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je schválení daru pro ZŠ na vystoupení klaunů od 

pana Jana Marečka, kterou je potřeba projednat a schválit a zda má někdo dotazy nebo 

připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy mezi ZŠ Libavské Údolí (obdarovaný) a Janem Marečkem (darující). 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 459 bylo schváleno 

 

 

15/ Diskuze  

 

 Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy paní Trepáková poukazuje na 

nevhodné parkování nákladního vozidla firmy Colas v obci a volně se pohybující slepice 

v centru obce.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 24. řádné zasedání ZO v 17:45 

hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  

 

Eva Bobčíková  ................................. 

 

Martina Špačková  .................................      

                        

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  

 

 

Sepsáno dne 30.6.2022 Miroslav Bobčík 


