
Z á p i s 
 

ze 2. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 8.12.2022 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 
 

Přítomni: dle prezenční 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 byl navržen následovně: 
 

38/22/ZO/2022 

 

Program: 

 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení zápisu 

3. Kontrola usnesení 
4. Jmenování ověřovatelů 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starostky 

7. Rozpočtová změna č. 8, 9/2022  

8. Rozpočet obce 2023 

9. Rozpočtový výhled obce 2025 

10. Rozpočet ZŠ a MŠ 2023 

11. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2024 

12. Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2023 

13. Plán práce 2023 

14. Strategický plán 2023 – 2028 

15. Delegování zástupce obce VH SokVod 

16. Smluvní vztahy (SOVB ČEZ Distribuce a.s., Městská knihovna Sokolov, IQ 

Projekt s.r.o - dodatek č. 5) 

17. Prodeje a pronájmy  
18. Různé – Darovací smlouva ZŠ 

19. Diskuze 

 

 Starostka uvádí, 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  9  Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 38/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

 

 

 

 

 



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

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

39/22/ZO/2022 

 

Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Šebestýnové a paní Bobčíkové byl 

zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou konstatováno, 
že všechny body usnesení z 1. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 39/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

40/22/ZO/2022 

 

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

  

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 40/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

41/22/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. 41/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

       

 

6/ Zpráva starostky 

 

42/22/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. 42/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

 

 

 



7/ Rozpočtová změna č. 8, 9/2022 

 

Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti, a to body 7. až 12. dále 
předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.  
 

43/22/ZO/2022 

 

Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková uvádí, že změna č. 8 byla v kompetenci 

starostky a šlo o příjem dotace na volby prezidenta. Dále u změny č. 8 i 9 čte jednotlivé 
položky a změny u obou rozpočtových změn. Uvádí, že finanční výbor byl se změnami č. 8 a 

9 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. 8/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 43/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

44/22/ZO/2022 

  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu  
č. 9/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti   0  Zdržel se  0  
Usnesení č. 44/22/ZO/2022  bylo schváleno. 

 

 

8/ Rozpočet obce 2023 

 

45/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že další bod je rozpočet obce na rok 2023, kdy k projednání jej obdržel i 
finanční výbor a předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Paní 
Dranczáková uvádí jednotlivé položky rozpočtu, a to jak příjmy tak výdaje  a uvádí, že 
položky se budou v průběhu roku upravovat. Starostka doplňuje, že zatím  není v plánu žádná 
významná investice kvůli nestabilní situaci na trhu se stavebninami. Rovněž jsme podali 
žádost o proplacení dotace ve výši cca 1,5 mil. Kč. Paní Dranczáková konstatuje že finanční 
výbor byl s návrhem rozpočtu seznámen, projednal jej  a doporučuje ZO schválení. Starostka 

doplňuje, že všichni zastupitelé rozpočet obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo 

žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet obce Libavské 
Údolí pro rok 2023. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Obce Libavské Údolí pro rok 2023. 

  

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 45/22/ZO/202 bylo schváleno. 

 

 

 



9/ Rozpočtový výhled 2025 

 

46/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočtový výhled obce pro rok 2025 a čte opět 
jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů, kdy uvádí, že rozpočet je vyrovnaný. 

Dále konstatuje že finanční výbor byl se střednědobým výhledem pro rok 2025 seznámen a 

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

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled obce 

Libavské Údolí pro rok 2025. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Obce Libavské 
Údolí pro rok 2025. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0  

Usnesení č. 46/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

 

10/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2023 

 

47/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023. Uvádí, jednotlivé 
položky rozpočtu a to jak příjmy, tak výdaje. Dále konstatuje, že finanční výbor byl 

s návrhem rozpočtu seznámen, tento projednal a doporučuje ZO jeho schválení. Starostka 

doplňuje, že obec ZŠ poskytuje příspěvek 1 milion korun a tato částka je zatím stále 
dostačující. Dále, že všichni zastupitelé jej obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky, kdy 

nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet Základní a 
mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2023, provozní příspěvek zřizovatele činí 1.000 tis. 

Kč. Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 

2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0      

Usnesení č. 47/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

 

11/ Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2024 

 

48/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je rozpočtový výhled ZŠ pro rok 2024 a čte jednotlivé 
položky předpokládaných příjmů a výdajů. Dále konstatuje že finanční výbor byl  

s rozpočtovým výhledem pro rok 2024 seznámen a doporučuje ZO jeho schválení. Starostka 

doplňuje, že všichni zastupitelé tento obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo 

žádné neměl.  
 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled 
Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2024. Přílohou tohoto usnesení je 

střednědobý výhled Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2024. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 48/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

 

12/ Finanční vztah ZŠ a MŠ k rozpočtu zřizovatele 2023 

 

49/22/ZO/2022 

 

Paní Dranczáková uvádí, že další bod je vztah mezi zřizovatelem a ZŠ. Dále čte jednotlivé 

pravidla, povinnosti a termíny k jejich plnění. Dále konstatuje, že finanční výbor byl s tímto 

vztahem a zainteresovaností seznámen a doporučuje zastupitelům ZO schválení. Starostka se 

ptá, zda má někdo dotazy a připomínky. Nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční vztah k rozpočtu 
zřizovatele pro rok 2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 49/22/ZO/2022 bylo schváleno 

 

 

13/ Plán práce 2023 

 

50/22/ZO/2022  

 

Starostka uvádí, že další bod je plán práce a jednotlivé termíny zasedání zastupitelstva obce, 

které jsou závazné. V případně nutnosti bude svoláno mimořádné zasedání. Ve výjimečném 

případě se připouští i distanční účast. Dále čte termíny ZO. Nikdy neměl žádné připomínky 
ani dotazy.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje plán práce pro rok 2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 50/22/ZO/2022  bylo schváleno 

 

 

14/ Strategický plán 2023 – 2028 

 

51/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je schválení strategického plánu až do roku 2028. 
Uvádí, že všichni zastupitelé obdrželi jeho pracovní verzi, aby navrhli jeho doplnění. Plán 
reflektuje započaté akce, a ty nedokončené z minulého období. Uvádí, že celé znění plánu 
bude dostupné na webových stránkách obce a zda má někdo další návrhy na doplnění. Žádné 
nebyly. Starostka doplňuje, že tento dokument je nutný i jako podklad k případné žádosti o 
dotaci.  

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí strategický plán obce Libavské Údolí 
pro rok 2023 - 2028. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 51/22/ZO/2022  bylo schváleno 

 

 

15/ Delegování zástupce obce VH SokVod 

 

52/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je tradiční delegování zástupce valné hromady 
společnosti Sokolovská vodárenská. Budeme nominovat delegáta, a to starostku na celé 

volební období. V případě, že se nebude moct zúčastnit, bude jí zastupovat místostarosta. 
Uvádí, že všichni zastupitelé materiály obdrželi, a že nejdůležitější informací je zdražení vody 
o 13,8 %, kdy voda bude stát 119,4 Kč včetně DPH.   Dotazuje se, 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 deleguje na jednání všech valných hromad společnosti Sokolovská 
vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, 
které se uskuteční v období od 15.12.2022 do 31.10.2026, jako zástupce společníka 
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce Ing. Petru Gajičovou. 

  

V případě, že by se kterékoliv valné hromady nemohla starostka obce zúčastnit, bude obec 
zastupovat místostarosta obce Bc. Miroslav Bobčík. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 52/22/ZO/2022 bylo schváleno 

 

 

16/ Smluvní vztahy (SOVB ČEZ Distribuce a.s., Městská knihovna Sokolov, IQ Projekt 

s.r.o - dodatek č. 5) 

 

 

53/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření smlouvy s ČEZ. ZO v minulosti 

schválilo smlouvu o smlouvě budoucí a jde o zřízení věcného břemena na elektropřípojku na 

stavební pozemek p. Trepáka p.č. 70/6. Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky. 

Žádné nebyly.   
 

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

zřízení věcného břemene - služebnosti 11042/IV-12-0019339 a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 53/22/ZO/2022  bylo schváleno 

 

 



54/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření veřejnoprávní smlouvy o nákupu a 
zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny a s Městskou 

knihovnou Sokolov, kdy toto je také každoroční záležitost a cena je stále 18.000,- Kč. 
Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky. Žádné nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní 
smlouvy o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele 
knihovny a jejich distribuce v roce 2023 s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 54/22/ZO/2022 bylo schváleno 

 

55/22/ZO/2022 

 

Místostarosta informuje, že dalším bodem je uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo s IQ 

Projekt s.r.o.. Jedná se o další prodloužení lhůty k dokončení projektu. Uvádí, že nyní se jedná 
s Vodárnami a stanovují se technické podmínky k možnosti odvádět přepadovou vodu 

z retenční nádrže do kanalizace. Uvádí, že toto je poslední možné řešení, aby mohl být projekt 

hotov a vydáno stavební povolení. Doplňuje, že dodatkem pouze prodlužujeme termín a není 
to spojeno s finanční zátěží. Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné 
nebyly.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 55/22/ZO/2022 bylo schváleno 

 

17/ Prodeje a pronájmy – nebyly žádné žádosti 
 

18/ Různé – Darovací smlouva ZŠ 

 

56/22/ZO/2022 

 

Starostka uvádí, že další bod je uzavřením darovací smlouvy mezi Základní a mateřskou 

školou v Libavském Údolí a Markétou Kočárkovou. Jde o příjmy z vánočních trhů, které 
škola z prodeje výrobků dětí utržila a je nutné toto projednat a schválit. Peníze škola použije 

na školní výlet. Ptá se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné neměl.  
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy mezi Základní a mateřskou školou v Libavském Údolí a Markétou Kočárkovou a s 

přijetím finančního daru ve výši 7481,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdržel se  0     

Usnesení č. 56/22/ZO/2022 bylo schváleno 

 

 



19/ Diskuze  

 

Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze. Paní Trepáková se dotazuje, zda bude obec 

nadále nechávat instalovat a zdobit stromek. Starostka uvedla, že ano, že smlouva byla na 5 
let. Takže ještě 3 roky zbývají. Dále paní Trepáková upozorňuje na pohyb domácích zvířat po 
obci. Jedná se o kozy pana Kiprého, které jí vlezly na zahradu a požíraly vegetaci. Požaduje, 

aby obec na toto udělala vyhlášku. Starostka reaguje, že se o toto téma mnohokrát zajímala, 
ale vydat obecní vyhlášku nelze. Nejmenované obci, která takovou vyhlášku vydala, byla 

ústavním soudem zrušena. Místostarosta uvádí, že ona sama jako občan se může bránit 
v občanskoprávním řízení za způsobenou újmu nebo škodu, protože občanský zákoník na tyto 

případy od nepaměti myslí.  
 

Starostka obce popřála všem klidné Vánoce a po poděkování ZO a přítomným ukončila 2. 

řádné zasedání ZO v 17:40 hodin.  

 

 

Ověřovatelé:  
 

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

 

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

                        

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  

 

 

 

 

 

Zápis sepsán dne 12.12.2022 

 


