
Z á p i s 
 

z 1. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 3.11.2022 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 
 

Přítomni: dle presenční listiny - 9 zastupitelů obce 

                                                                                                

                 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 bude schválen následovně, ale nejprve 

bude nutné, aby zastupitelka paní Dranczáková složila slib zastupitele, neboť na ustavujícím 
zasedání nebyla přítomna.  

Složení slibu členy zastupitelstva. Starostka v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 
vyzvala paní Dranczákovou ke složení slibu a přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Libavské Údolí a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala paní Dranczákovou ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“, kdy paní Dranczáková pronesla „Slibuji“ a podepsala se na 

připraveném archu (příloha č. 2  ustavujícího zasedání). 
 

Starostka uvádí, že nyní můžeme přistoupit ke schválení programu který byl navržen 
následovně: 
 

15/22/ZO/2022 

 

Program: 

 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 
4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starostky 

7. Jednací řád  
8. Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2022 

9. Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ 30.09.2022 

10. Rozpočtová změna č. 6,7 /2022 

11. Plán inventur k 31.12.2022 

12. Smluvní vztahy – Sokostav HT s.r.o. – dodatek k SoD 

13. OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
14. Vnitřní směrnice č. 1/2022 – sociální fond 

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

16. Různé – pravidla pro oddávání, prodej dřeva, zřízení komisí 
17. Změna č. 1 ÚP Libavské Údolí 
18. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a že jej doplnila v bodě Různé o bod zřízení 
komisí a dále  bod č. 17 – Změna č. 1 ÚP Libavské Údolí. Dále uvádí, 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  9  Proti  0    Zdržel se 0   

 

Usnesení č. 15/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

 

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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

16/22/ZO/2022 

Na návrh ověřovatelů z ustavujícího zasedání ZO paní Špačkové a pana Marečka byl zápis 
schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou konstatováno, že 
všechny body usnesení z ustavujícího zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 16/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

17/22/ZO/2022 

Za ověřovatele byli navrženi paní Eva Bobčíková a paní Silvie Šebestýnová a jmenováni. Jiné 
návrhy nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 17/22/ZO/2022 bylo schváleno.  

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

18/22/ZO/2022 

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

Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  
 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 18/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

6/ Zpráva starostky 

 

19/22/ZO/2022  

Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.  
 

 Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky      

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 19/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

 



7/ Jednací řád 

 

20/22/ZO/2022 

 

Starostka dále informuje, že dalším bodem je nový jednací řád, jelikož původní je z roku 

2014. Nejvýraznější změnou je možnost účastnit se zasedání ZO distanční formou, avšak  

pouze ve výjimečných případech. Starostka dále doplňuje, že všichni zastupitelé jednací řád 
obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje jednací řád určený pro 

zasedání zastupitelstva obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0    Zdržel se  0 

Usnesení č. 20/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

 

8/Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2022 

 

Starostka informuje, že dalšími body č. 8 -10 jsou finanční záležitosti a předává slovo 
předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.  

 

21/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczaková uvádí, že první bodem jsou rozbory hospodaření k 30.9.2022 a čte  
jednotlivé položky z komentáře a rozborů. Dále konstatuje že finanční výbor byl s rozbory 

seznámen a doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé 
rozbory obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbor hospodaření obce 
k 30.09.2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0    Zdržel se 0 

Usnesení č. 21/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 

9/ Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ k 30.09.2022 

 

22/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczaková uvádí, že další bod jsou rozbory hospodaření Základní školy k 30.9.2022 a 

čte opět jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor byl s rozbory seznámen. tyto 

projednal a doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé rozbory 
obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření ZŠ a 
MŠ k 30.09.2022. 

  

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 22/22/ZO/2022  bylo schváleno.  

 



10/ Rozpočtová změna č. 6, 7/2022 

 

23/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna č. 6 a 7, kdy změna č. 6 byla v její 
kompetenci.  Jednalo se o přijatou dotaci na seminář pro seniory ve výši 14.110,- Kč. Dále 
předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí jednotlivé položky 

u obou rozpočtových změn. Uvádí, že finanční výbor byl se změnami č. 6 a 7 seznámen a 
doporučuje ZO jejich schválení. Starostka doplňuje, že všichni zastupitelé rozbory obdrželi a 
zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl. 
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozpočtovou změnu  
č. 6/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 23/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

24/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu  
č. 7/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti   0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 24/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 

11/ Plán inventur k 31.12.2022 

 

25/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je příkaz k inventarizaci, kdy čte plán k průběhu inventury, 
harmonogram inventur a členy inventarizační komise. Nikdo nemá dotazy, ani připomínky.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje plán inventur k 31.12.2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti   0  Zdržel se  0  
Usnesení č. 25/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 

12/ Smluvní vztahy – Sokostav HT s.r.o. – dodatek k SoD 

 

26/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku ke smlouvě s SOKOSTAV HT 

s.r.o., jelikož došlo k navýšení cen stavebního materiálu o 92.879,60 Kč. Jde o zakázku na 

opravu komunikace u obecního úřadu. Uvádí, že zastupitelé dodatek obdrželi a zda má někdo 
nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  
 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku ke 

smlouvě o dílo s firmou Sokostav HT s.r.o. a pověřuje starostku podpisem dodatku ke 

smlouvě. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti    0  Zdržel se  0  
Usnesení č. 26/22/ZO/2022  bylo schváleno. 

 

 

13/ OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
 

27/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že další bod je obecně závazná vyhláška týkající se odpadů. Uvádí, že došlo 
k navýšení místního poplatku za odpad ze současných 650,- Kč na 670,- Kč na osobu, neboť 
došlo k nárůstu cen za skládkovné a k navýšení nákladů na svoz. Všichni zastupitelé vyhlášku 
obdrželi a taktéž jí posoudilo ministerstvo vnitra. Dotazuje se, zda má někdo k vyhláškám 
dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

číslo 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti    0  Zdržel se  0  
Usnesení č. 27/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 

14/ Vnitřní směrnice č. 1/2022 – sociální fond 

 

28/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem je nová vnitřní směrnice, která upravuje sociální fond pro 

zaměstnance obce. Všichni zastupitelé směrnici obdrželi a nikdo neměl žádné připomínky. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje vnitřní směrnici číslo 
1/2022 sociální fond. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 28/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 

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

29/22/ZO/2022 

 

Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost p. XXX o pronájem části pozemku pro chov 

slepic u svého domu. Dále uvádí, že na předchozím zasedání ZO jsme řádně schválili záměr 
pronájmu a je pouze jedna žádost o pronájem od p. XXX, tudíž nic nebrání schválení 
pronájmu. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky. Starostka uvádí, že se 

hlasování (z důvodu možného střetu zájmu) zdrží. Další dotazy nebyly. 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části pozemku 

číslo 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 100 m2 p. XXX na dobu neurčitou za  

2 Kč/m2/rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti    0  Zdržel se  1 (Gajičová) 
Usnesení č. 29/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

 
16/ Různé – pravidla pro oddávání, prodej dřeva, zřízení komisí 
 

30/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že další bod je opětovné schválení pravidel pro oddávání, kdy vše zůstává 
stejné jako v předchozím volebním období. V jiný čas je možné sjednat obřad pouze po 

dohodě s matrikou MÚ Kynšperk za příslušný poplatek. Dále se ptá zastupitelů, zda má někdo 
nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pravidla pro oddávání: 
 

a) Oddávající osoba  - Ing. Petra Gajičová 

b) Den v měsíci – sobota 

c) Místo – zasedací místnost/areál Obecního úřadu v Libavském Údolí 
d) Čas: 9.00 -14.00 hod 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti    0  Zdržel se  0  
Usnesení č. 32/22/ZO/2022  bylo schváleno 

 

31/22/ZO/2022 

 

Místostarosta uvádí, že další bod je stanovení nových cen palivového dřeva, které je ve 
vlastnictví obce. V současné době jsou ceny velmi nízké a navrhuje navýšení o 100%, kdy i 
tak bude cena pro občany příznivá. Dotazuje se, zda má někdo k předloženému návrhu dotazy 

nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje prodej palivového dřeva z 
pokácených a padlých stromů na území obce, a to za částky: 

 

a) Samovýroba: tvrdé dřevo 300,- Kč/m3 a měkké dřevo 200 Kč/m3 

b) Nařezané dřevo: tvrdé dřevo 600 Kč/m3 a  měkké dřevo 400 Kč/m3 

 

Tímto usnesením se ruší usnesení č. 77/07 ze dne 17.05.2007.  

 

Výsledek hlasování: Pro  9 Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 31/22/ZO/2022  bylo schváleno. 
 

32/22/ZO/2022 

 

Starostka informuje, že dalším bodem je jmenování komisí, jako poradní výbory starostky, 

kdy nejprve budeme hlasovat o jmenování komise pro občanské záležitosti. Na předsedkyni 

navrhuje paní Evu Bobčíkovou. Nikdo nemá dotazy, ani připomínky.  



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

občanské záležitosti a jmenování předsedkyně p. Evy Bobčíkové. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 32/22/ZO/2022 bylo schváleno.    
 

 

33/22/ZO/2022 

 

Starostka dále informuje, že další komise, kterou budeme zřizovat je komise pro mládež, sport 
a kulturu a na předsedu navrhuje pana Miloše Marečka. Nikdo nemá dotazy, ani připomínky.  
 

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

mládež, sport a kulturu a jmenování předsedy p. Miloše Marečka. 
 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 33/22/ZO/2022 bylo schváleno.  

 

 

34/22/ZO/2022 

 

Starostka dále informuje, že další komise, kterou budeme zřizovat je komise pro Základní a 
mateřskou školu. Na předsedu navrhuje Bc. Miroslava Bobčíka. Nikdo nemá dotazy, ani 
připomínky.  
 

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

Základní a mateřskou školu a jmenování předsedy Bc. Miroslava Bobčíka. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 34/22/ZO/202221 bylo schváleno.  
 

 

35/22/ZO/2022 

 

Starostka dále informuje, že další bude zřízení Komise pro osadu Kolová, kdy navrhuje jako 

předsedu Bc. Marka Víta a člena Daniela Maxanta. Nikdo nemá dotazy, ani připomínky.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí zřízení Komise pro 

osadu Kolová, jmenování předsedy Bc. Marka Víta a jmenování člena Daniela Maxanta. 
 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 35/22/ZO/2022 bylo schváleno.  

 

36/22/ZO/2022 

 

Starostka dále informuje, že budeme zřizovat komisi pro výběrová řízení a navrhuje jako 

členy pana Bc. Miroslava Bobčíka, Bc. Janu Dranczákovou, Miloše Marečka a jako 

náhradníka Bc. Marka Víta. Nikdo nemá dotazy, ani připomínky.  
 



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

výběrová řízení a jmenování jejich členů: 

 

1. Bc. Miroslav Bobčík 

2. Bc. Jana Dranczaková 

3. Miloš Mareček 

4. Bc. Marek Vít – náhradník. 
 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 36/22/ZO/2022 bylo schváleno.  
 

 

17/ Změna č. 1 ÚP Libavské Údolí 
 

37/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že další bod je změna Územního plánu č. 1, kdy dnešního dne ji schválil 
odbor územního plánování v Sokolově. Změny se týká pozemku nad ZŠ k novým zahrádkám. 
Starostka se ptá zastupitelů, zda má někdo nějaké připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí, příslušné k vydání územního plánu 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
dnešního dne  
I.    ověřilo, že: 

předložená Změna č. 1 Územního plánu Libavské Údolí není v rozporu 

➢ s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 

➢ s platnými Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění 
Aktualizace č. 1, 

➢ se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 

➢ se stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako nadřízeného 
správního orgánu územního plánování 
 

II.   bere na vědomí: 
výsledky projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Libavské Údolí  
 

III. vydává dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona formou opatření obecné 
povahy Změnu č. 1  Územního plánu Libavské Údolí  

 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti   0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 37/22/ZO/2022 bylo schváleno.  

 

 

18/ Diskuze  

 

Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy paní Trepáková upozorňuje na to, že se 
lidem nelíbí, že v obci stále parkuje nákladní auto firmy Colas. Tato firma má zajištěné 
parkování v objektu firmy Immogard. Dále požádala, zda by bylo možné využít infokanál 



obce k zasílání sms v případě, kdy bude uzavřená pošta nebo dojde ke změně provozní doby.  

Také i v případě, že dojde ke změně provozní doby MUDr. Uhlíka.  
 

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 1. řádné zasedání ZO v 17:40 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  
 

Silvie Šebestýnová  ................................. 

 

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

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  

 

 

 

 

 

 

Zápis sepsán dne 9.11.2022 

 


