
Z á p i s 
 

z 25. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 1.9.2022 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 
 

Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (Omluveni: paní Silvie Šebestýnová, pan 

Tomáš Kábrt a 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. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2022 

8. Rozpočtová změna č. 4, 5/2022 

9. Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ 30.06.2022 

10. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ a.s., VPS Karlovarský kraj 

11. Zpráva komise pro výběrová řízení  
12. Rekonstrukce v ZŠ a MŠ, okenní rolety OÚ 

13. Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti o pronájem 
části pozemků č. 76, 82, 129/1 k. ú. Libavské Údolí  

14. Různé – Smlouva o spolupráci DTM K. Kraj 

15. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl doplněn v bodě č. 14 o smlouvu o spolupráci DTS K. kraj. 

Dále, 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.   
 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

 

Usnesení č. 460 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 

 

 



V l a s t n í   j e d n á n í 
                                                        ------------------------------ 

 

 

 

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

461/22 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Bobčíkové a paní Špačkové byl zápis 

schválen. Dále bylo za nepřítomnou předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou 

konstatováno ze strany místostarosty, že všechny body usnesení z 24. řádného zasedání ZO 
jsou splněny a průběžně plněny. Místostarosta přečetl zprávu předsedkyně kontrolního 
výboru.  
 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 461 bylo schváleno.       
 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

462/22 

Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Dranczáková a Miloš Mareček a jmenováni. Jiné 
návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 462 bylo schváleno.       
 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

463/22 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 463 bylo schváleno.       
 

6/ Zpráva starostky 

 

464/22       

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  
 

Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      
 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 464 bylo schváleno.       
 

 

 

 

 



7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.6.2022 

 

465/22      

Starostka informuje, že další jsou na programu body 7. až 9. týkající se finančních záležitostí 
a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková poté čte 
jednotlivé rozbory, položky peněžních prostředků a komentář k hospodaření, dále příjmy a 

výdaje. Dále čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, že finanční výbor rozbory 
projednal a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo 
dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření Obce 

k 30.06.2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 465 bylo schváleno. 
 

8/ Rozpočtová změna č. 4 a č. 5/2022 

 

466/22 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková dále informuje, že dalším je rozpočtová 
změna č. 4 a č. 5. Starostka doplňuje, že změna č. 4 byla v kompetenci starostky a je nutné jí 
vzít na vědomí, jelikož jde o přijaté dotace.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 
4/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 466 bylo schváleno. 
 

467/22 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková dále sděluje přítomným u rozpočtové 
změny č. 5 u jakých položek došlo k navýšení, a to u příjmů i výdajů a konstatuje, že finanční 
výbor byl se změnami seznámen a doporučuje je 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. 
5/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 467 bylo schváleno. 
 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2022 

 

468/22 

Starostka dále informuje, že dalším je rozbor hospodaření ZŠ, kdy opět předává slovo 
předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní Dranczáková poté čte jednotlivé 

rozbory, položky rozborů. Dále konstatuje, že finanční výbor projednal rozbory hospodaření 
ZŠ a doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje se, zda má někdo 
dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí   bere na vědomí rozbory 
hospodaření Základní a mateřské školy k 30.06.2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 468 bylo schváleno. 
 

10/ Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ a.s., VPS Karlovarský kraj 

 

469/22 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 129/1, kde si majitelé zřizují elektro 
přípojku a je třeba schválit s ČEZ zřízení věcného břemene. Všichni smlouvu obdrželi a 

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

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy s ČEZ 
Distribuce a.s. č. 37420/IV-12-0020142 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 469 bylo schváleno. 
 

470/22 

Starostka dále informuje, že dalším je smlouva s Karlovarským krajem, kdy jsme pro naše 
občany připravili projekt a přednášky k předcházení podvodů na seniorech. Uvádí, že jedna 
přednáška se již uskutečnila a druhá bude v říjnu a od kraje na toto čerpáme dotaci ve výši 
14.410,- Kč. Proto je potřeba uzavřít smlouvu s krajem. Starostka se dotazuje se, zda má 
někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy č. KK02817/2022 s Karlovarským krajem a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 470 bylo schváleno. 
 

11/ Zpráva komise pro výběrová řízení 
 

471/22  

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

doplňuje, že v ZŠ probíhala rozsáhlá rekonstrukce kuchyně, kdy jsme zjistili, že jsou nutné ve 
škole další stavební úpravy v suterénu. Vzhledem k tomu, že už byla škola ve stavu oprav, tak 

jsme na tyto další práce vyhlásili výběrové řízení. Místostarosta uvádí, že bylo vyhlášeno 
výběrové řízení a osloveno celkem 7 firem, přičemž se do výběrového řízení přihlásily 3 

firmy. Uvádí, že komise se sešla k vyhodnocení nabídek a sděluje, že vítěznou firmou na 

dodávku rekonstrukce se stala firma Lajka spol. s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Dále se 

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

 

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

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 



Usnesení č. 471 bylo schváleno. 
 

12/ Rekonstrukce v ZŠ a MŠ, okenní rolety OÚ 

 

472/22  

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

stavební úpravy v suterénu ZŠ a MŠ s firmou Lajka spol. s.r.o. a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy o dílo. 
 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 472 bylo schváleno. 
 

473/22 

Starostka dále informuje, že dalším je schválení nákupu rolet na okna na OÚ, kdy v současné 
době je v kanceláři horko a světlo, které je nežádoucí zejména při videokonferencích apod. 

Uvádí, že oslovila 4 firmy s nabídkami a nejlevnější byla firma Dveřní centrum za částku 
55.386,- Kč což byla o cca 40.000 levnější než konkurenční nabídky. Jedná se o lamelové 
předokenní žaluzie, které se montují za stávající ocelové mříže. Starostka se dotazuje se, zda 

má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje nákup 4 ks okenních rolet 
dle cenové nabídky firmy Dveřní centrum s.r.o.  
 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 473 bylo schváleno. 
 

13/ Pozemky – prodeje, pronájmy, záměry prodejů a pronájmů – žádosti o pronájem 
části pozemků č. 76, 82, 129/1 k. ú. Libavské Údolí  
 

474/22 

Místostarosta informuje, že další 3 body jsou pronájmy pozemků. Uvádí, že na předchozím 
zasedání jsme schválili záměr pronájmu části pozemku p.č. 76, kdy na základě této byla 

podána pouze jedna žádost, a to od paní Sáry Drábkové, přičemž nic nebrání pronájem 
schválit a zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem části pozemku 
č. 76. ú. Libavské Údolí o výměře 40 m2 za 2,- Kč m2/ rok p. Sáře Drábkové čp. 81 a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 474 bylo schváleno 

 

475/22 

Místostarosta informuje, že další bod je také pronájem pozemku, kdy na předchozím zasedání 
jsme schválili záměr pronájmu části pozemku p.č. 82, kdy na základě této byla podána pouze 

jedna žádost, a to od paní Jany Vaňkové, přičemž nic nebrání pronájem schválit a zda má 
někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

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

č. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 200 m2 za 2,- Kč m2/ rok p. Janě Vaňkové čp. 45 a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 



 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 475 bylo schváleno 

 

476/22 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je žádost pana Romana Gajiče o pronájem části 
pozemku p.č. 129/1, kdy se jedná o část pozemku za jeho zahradou směrem k lesu a rád by si 
cca 100 m2 pronajmul na chov slepic. Místostarosta uvádí, že je to nevyužívaný pozemek a i 
dost špatně přístupný, kdy navrhuje schválit záměr pronájmu části tohoto pozemku dle žádosti 
pana Gajiče a na dalším zasedání teprve pronájem. Nikdo k věci neměl žádné dotazy ani 

připomínky.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 100 m2 za 2,- Kč m2/ rok za 

účelem pastvy slepic. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0    Zdržel se 0      

Usnesení č. 476 bylo schváleno 

 

14/ Různé – Smlouva o spolupráci DTM K. Kraj 

 

477/22  

Starostka uvádí, že dalším bodem je smlouva s Karlovarský krajem, který připravuje digitální 
mapu pro úřady a občany, přičemž od nás žádají podklady technické infrastruktury právě do 

té mapy a vše je zdarma. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy č. 
KK03250/2022 o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické 
mapy Karlovarského kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti   0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 477 bylo schváleno. 

 

15/ Diskuze  

Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze.  

Paní Trepáková, poděkovala zastupitelům za odváděnou práci v rámci skončeného volebního 
období. Pan Hlaváč se také připojil s poděkováním.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 25. řádné zasedání ZO v 17:35 

hodin.  

 

Ověřovatelé:  
 

Miloš Mareček  ................................. 

 

Jana Dranczáková  .................................         

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  

Zápis sepsán dne 5.9.2022 


