
Z á p i s 
 

z 3. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 2.2.2023 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 
 

Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluveni: paní Dranczáková, Špačková) 

                                                                                                

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: 
 

01/23/ZO/2023 

 

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 a účetní závěrka k 31.12.2022 

8.  Rozpočtová změna č. 1/2023 

9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2022 + návrh na vyřazení  
10. Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2022, návrh na rozdělení HV  

11. Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., CETIN a.s. 

12. Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost p. Soulek 

13. Různé - Ceny Obecní ples 

14. Diskuze 

 

Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a dotazuje se, 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  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 01/23/ZO/2023 bylo schváleno.       
 

 

 

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

 

2/ Schválení zápisu 

3/Kontrola usnesení 
 

02/23/ZO/2023 

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

zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou konstatováno, 

že všechny body usnesení z 2. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny. 



 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 02/23/ZO/2023bylo schváleno 

 

4/ Jmenovaní ověřovatelů 

 

03/23/ZO/2023 

 

Za ověřovatele byli navrženi pan Miloš Mareček a Eva Bobčíková a jmenováni. Jiné návrhy 
nebyly. 

  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 03/23/ZO/2023 bylo schváleno 

 

5/ Volba volební návrhové komise 

 

04/23/ZO/2023 

 

Do návrhové komise byl navržen a zvolen pan Miroslav Bobčík a zapisovatelem pan Miroslav 

Bobčík. Jiné návrhy nebyly.  
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 04/23/ZO/2023 bylo schváleno 

 

6/ Zpráva starostky 

 

05/23/ZO/2023 

  

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. 05/23/ZO/2023 bylo schváleno 

 

  

7/ Rozbory hospodaření Obce a účetní závěrka k 31.12.2022 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou 4 body týkající se finančních záležitostí. Uvádí, že 

předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková není přítomná, ale podklady k zasedání jí 
předala.  

 

06/23/ZO/2023 

 

Starostka dále uvádí jednotlivé položky rozborů hospodaření a částky. Dále konstatuje že 
finanční výbor rozbory hospodaření k 31.12.2022 projednal a doporučuje ZO jejich schválení. 
Starostka se dotazuje se, zda má někdo připomínky a dotazy, kdy žádné nebyly.  

 

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

Libavské Údolí k 31.12.2022 a účetní závěrku Obce Libavské Údolí k 31.12.2022. 



 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 06/23/ZO/2023 bylo schváleno. 
 

 

8/ Rozpočtová změna č. 1/2023 

 

07/23/ZO/2023 

 

Starostka uvádí, že další bod je rozpočtová změna, kdy je třeba jí schválit. Uvádí, že se jedná 
o příjmy z dotace na volby prezidenta ve výši 38.600,- Kč. Dále konstatuje, že finanční výbor 
rozpočtovou změnu projednal a doporučuje zastupitelstvu její 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. 1/2023 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 07/23/ZO/2023 bylo schváleno. 
 

 

9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2022 + návrh na vyřazení  
 

08/23/ZO/2023 

 

Starostka uvádí, že dalším bodem jsou výsledky inventarizace. Uvádí harmonogram inventur 

a způsob provedení inventury a termíny. Dále čte zápis o průběhu inventur. Dále čte návrh na 
vyřazení majetku. Dotazy a připomínky nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje výsledky inventarizace za 

rok 2022 včetně návrhu na vyřazení, který je přílohou inventarizace. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti   0   Zdržel se   0 

 

Usnesení č. 08/23/ZO/2023  bylo schváleno. 

 

 

10/ Rozbory hospodaření ZŠ a účetní závěrka k 31.12.2022, návrh na rozdělení HV 

   

09/23/ZO/2023 

 

Starostka uvádí, že dalším jsou rozbory hospodaření ZŠ a návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku. K bodu uvádí jednotlivé položky a dále, že škola ve výsledku vykázala zisk, kdy 

tento žádá převést do rezervního fondu ve výši 25.597,- Kč. Dále závěrem konstatuje, že 
finanční rozbory hospodaření ZŠ projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Starostka se 

dotazuje se, zda má někdo připomínky a dotazy, kdy žádné nebyly  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření ZŠ a 
MŠ v Libavském Údolí k 31.12.2022 a účetní závěrku ZŠ a MŠ k 31.12.2022. 

  



Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdržel se   0 

Usnesení č. 09/23/ZO/2023 bylo schváleno.  

 

10/23/ZO/2023 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí  schvaluje návrh rozdělení 
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2022 dle přílohy tohoto usnesení. 
      

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 10/23/ZO/2023 bylo schváleno. 
 

11/Smluvní vztahy – Komterm Čechy s.r.o., CETIN a.s. 

 

11/23/ZO/2023 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je návrh dodatku smlouvy se společností 
Komterm, která zajišťuje dodávku tepla, kdy návrh dodatku ke smlouvě všichni zastupitelé 
obdrželi. Jde o změny v položkách u tepla. Uvádí, že cena se zvyšuje o 78,- Kč. Ptá se, zda 

má někdo dotazy a připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením kalkulačního 
dodatku pro rok 2023  – přílohy č. 1 ke smlouvě KC TE 0138-10/07 s Komterm Čechy, s.r.o., 
Praha 4 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 11/23/ZO/2023 bylo schváleno. 

 

12/23/ZO/2023 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je žádost CETIN a.s., kterou všichni 
zastupitelé obdrželi. Uvádí, že než dojde k rekonstrukci složité křižovatky u vjezdu do obce, 

tak musí dojít přeložce sítí, a tak CETIN chce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
služebnosti.  Ptá se, zda má někdo dotazy a připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

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

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 16010-060217 s CETIN a.s. a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.  

         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 12/23/ZO/2023 bylo schváleno. 

 

 

12/ Prodeje/pronájmy - Záměry prodejů/pronájmů – žádost p. Soulek 

 

13/23/ZO/2023 

 

Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem je žádost pana Soulka o zřízení 
vyhrazeného parkovacího místa pro ZTPP u čp. 118. Uvádí, že pan Soulek je dlouholetým 
občanem obce, kdy je však imobilní a musí využívat vozík. Proto žádá o vyhrazené místo na 

parkování u místa bydliště. Místostarosta uvádí, že tam již v minulosti bylo místo a žádost je 



oprávněná, přičemž tam už teď vozidlem parkují, jen budou mít místo již vyhrazené. Pokud 

bude žádost schválena, bude nutné vyřídit potřebné formality a vydat rozhodnutí. Ptá se, zda 

má někdo dotazy a připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zřízení vyhrazeného 
parkování u čp. 117 – 118 Libavské Údolí p. Jaroslavu Soulkovi a pověřuje místostarostu 

zprocesováním této záležitosti. 
         

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 13/23/ZO/2023 bylo schváleno. 

 

14/ Různé - Ceny Obecní ples 

 

14/23/ZO/2023 

 

Starostka informuje, že další bod se týká projednání a předání cen do tomboly II. obecního 

plesu, který se uskuteční 4.2.2023. Uvádí, že jediné náklady obce jsou na nákup cen, kdy loni 

bylo v rozpočtu 60.000,- Kč, letos byl rozpočet o dost ponížen, a to na částku 25.000,- Kč. 

Část cen do tomboly zajistil od sponzorů místostarosta. a tak cen bude ještě víc než loni. 
Dotazuje se, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s nákupem cen do tomboly 

v hodnotě do 25 000 Kč dle přiloženého seznamu (založeno v účetnictví) a souhlasí s jejich 

předáním pořadateli Obecního plesu za účelem dalšího předání jednotlivým výhercům. 

 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0    Zdržel se 0   

Usnesení č. 14/23/ZO/2023 bylo schváleno 

 

15/ Diskuze  

 

Starostka otevírá diskuzi. Zastupitel pan Daniel Maxant se dotazuje na výsledek jednání mezi 
Věznicí a občany Kolové ohledně stížností na štěkání psů. Starostka popisuje průběh jednání 
a návrhy řešení.  
Dále paní Trepáková uvádí, že velmi chválí vystupování a chování volební komise při volbě 
prezidenta. Také podporuje rozhodnutí neprodávat pozemky, které jsou nad obecním úřadem, 

protože obec již žádné pozemky nemá a mělo by jí to zůstat v majetku. Dále opět upozorňuje 
na volné pobíhání koz pana Kyprého. Pracovníci školy mají strach, když jsou s dětmi venku, 

že budou napadení kozlem. Apeluje na obec, aby s touto situací něco dělala. Místostarosta 

vysvětluje případy, kdy se majitel zvířete dopouští protiprávního jednání a jaký je postup. 

Starostka doplňuje, že stále jedná o možnosti sdílené městské policie k dohledu nad veřejným 
pořádkem v obci.  

Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 15. řádné zasedání ZO v 17:36 

hodin.  

 

Zápis sepsán dne 3.2.2023 – zapisovatel Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

 

Ověřovatelé:  



 

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

 

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

                        

 

 

 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


