Zápis
z 5. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 6.8.2015
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (Martina špačková – omluvena)
Zasedání zahájila dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů starostka obce Ing. Petra Gajičová a předala slovo místostarostovi obce.
Místostarosta konstatoval, 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. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
7. Zpráva místostarosty
8. Zprávy komisí (školská, mládež a sport, občanské záležitosti)
9. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2015
10. Rozpočtová změna č. 3/2015
11. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2015
12. Společenský sál čp. 110 - pořízení židlí a stolů
13. Veřejná zakázka – Vypracování projektové dokumentace stavby „Libavské Údolí
– zateplení budovy čp. 110) – zpráva komise pro výběrová řízení
14. Smluvní vztahy – (p. Žalman, K. Kraj)
15. Žádost o vyhrazené parkování pro ZTP
16. Pronájmy a prodeje pozemků – žádosti: Kardošová, Hájková, Zima, Pišta –
Pernicová, Bílá)
17. Různé (Babybox Sokolov)
18. Diskuze
Program byl v termínu před konáním zasedání zveřejněn na úřední desce. Místostarosta se
dotazuje, zda jsou k programu připomínky. Dále je hlasováno o návrhu schválení programu,
tak jak byl zveřejněn a navržen. Tento byl zastupiteli schválen.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
Na návrh ověřovatelů z 5. řádného zasedání ZO paní Mgr. Hany Kábrtové a paní Jany
Kuhlové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 4.
řádného zasedání ZO jsou splněny.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

3/ Kontrola usnesení
Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body
usnesení ze 4. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
4/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi pan Stanislav Květoň a Bc. Jana Dranczaková a
jmenováni. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
5/ Volba volební návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a Bc. Jana
Dranczaková, zapisovatelem pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
6/ Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Místostarosta uvádí, že paní Kutílková odstoupila ze ZO a jako náhradník v pořadí její
místo zaujímá pan Stanislav Květoň, který dnes bude muset složit slib člena zastupitelstva.
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Květoňě ke složení
slibu. Složení slibu proběhlo tak, že místostarosta přečetl 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 vyzval pana Květoně ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu. Pan Květoň slovem „slibuji“, složil slib a podepsal arch.
7/ Zpráva místostarosty
Místostarosta obce přečetl zprávu místostarosty - ZO bere na vědomí.
Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva místostarosty
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
8/ Zprávy komisí (školská, mládež a sport, občanské záležitosti)
Místostarosta uvádí, že první zprávu přečte on sám, neboť paní Špačková je na
dovolené, ale zprávu řádně dodala a tuto nyní bude číst. Čte zprávu komise školské. Dále
předává slovo předsedkyni komise pro mládež a sport paní Šebestýnovou, aby přečetla svou
zprávu a tato jí čte a seznamuje přítomné. Dále předává slovo předsedkyni komise pro
občanské záležitosti paní Kuhlové, aby přečetla svou zprávu, což učinila. Paní Kábrtová se

dotazuje, zda bylo nějak napraveno to, že pan Kiprý nedostal přání. Paní Kuhlová uvádí, že
ne, že obdrží dárek při příštím jubileu, ale že se mu na zasedání omluvila.
Dále je hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí zprávy komisí - školské, pro mládež a sport, a
pro občanské záležitosti bez připomínek.
Přílohou č. 2 zápisu jsou uvedené zprávy
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
9/ Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2015
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce a předává slovo
účetní obce paní Zoufálkové, která přítomné seznamuje s komentářem a stavem účetnictví
obce. Dále místostarosta uvádí, že rozbory byly řádně zveřejněny a všichni zastupitelé jej
obdrželi a i finanční výbor projednal rozbory, kdy dává slovo předsedkyni finančního výboru
paní Dranczákové, která konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje
zastupitelům schválení rozboru hospodaření obce. Žádné připomínky ani návrhy nebyly.
Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje
rozbory hospodaření obce k 30.6.2015
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
10/ Změna rozpočtu č. 3/2015
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna a předává slovo účetní
obce paní Marii Zoufalkové, aby přítomné seznámila s tím, čeho se rozpočtová změna týká.
Dále místostarosta dává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, která
konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení
rozpočtové změny. Paní Kábrtová se dotazuje, zda jí můžou být vysvětleny blíže některé
změny rozpočtu, kdy paní Zoufálková jí změny vysvětluje. Žádné další připomínky ani
návrhy nebyly.
Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3/2015
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

11/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.06.2015
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření a předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, která čte komentář rozborů. Dále
konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení
rozborů hospodaření ZŠ. Žádné další připomínky ani návrhy nebyly.

Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na
vědomí rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy k 30.6.2015.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
Přílohou č. 3 budou zprávy finančního výboru
12/ Společenský sál čp. 110 - pořízení židlí a stolů
Bod č. 100/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je společenský sál, kdy na minulém zasedání
jsme schválili nákup stolů a židlí u firmy pana Macha. Uvádí, že po objednání nám pan Mach
neustále sliboval dodání, ovšem po několika urgencích se přiznal, že není schopen židle a
stoly dodat, že je ve finančních potížích. Proto byla objednávka z naší strany stornována a
odstoupilo se od ní. Na dnešním zasedání tedy budeme vybírat jiného dodavatele zařízení, ale
nejprve budeme muset revokovat bod usnesení z minulého zasedání č. 81 ze 14.5.2015 což je
ta objednávka. Nikdo neměl připomínky a je hlasováno o tom, že ZO revokuje usnesení č.
81/15 ze dne 14.05.2015.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
Bod č. 101/15
Místostarosta uvádí, že navazujícím bodem je pořízení zařízení, kdy starostka si dala
dost práce, aby vybrala vhodného dodavatele, který by uspokojil naše zadání, kdy nabídku
všichni zastupitelé obdrželi. Dále čte nabídku firmy MI-KO, jednotlivou nabídku na židle,
jejich specifikaci a cenu, dále tak činí i nabídky stolů a barových židlí. Celková cena za
zařízení činí 69.721,- Kč. Dále se dotazuje, zda má někdo připomínky, kdy nebyly. Dále je
hlasováno o tom, že ZO souhlasí s pořízením 48 ks židlí, 12 ks stolů, 2 ks barových židlí dle
cenové nabídky firmy MI-KO, nábytek s.r.o.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
13/ Veřejná zakázka – Vypracování projektové dokumentace stavby „Libavské Údolí –
zateplení budovy čp. 110) – zpráva komise pro výběrová řízení
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je veřejná zakázka, jak bylo na předchozím
zasedání schváleno zadání výběrového řízení panu Žalmanovi, kdy bylo osloveno 7 zájemců a
přihlásili se 4 zájemci sami a čte firmy, které se přihlásily. Uvádí, že bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele zakázky zateplení budovy OÚ čp. 110, kdy členy komise pro
výběrové řízení byli pan Bobčík, pan Květoň a paní Dranczáková a pan Žalman jako
zpracovatel řízení. Kritériem byla cena a čte jednotlivé nabídky, kdy dle nejnižší ceny byla
vítězem firma Stiob za částku 70.000,- Kč. Dále poukazuje za velké rozdíly v nabídce, kdy
nejvyšší nabídka byla za 305.000,- a nejnižší 70.000,- Kč. Paní Kábrtová se dotazuje, zda
z těch firem co byly osloveni, se nikdo nepřihlásil? Místostarosta uvádí, že ne a paní Kábrtová
se ptá, jestli to bylo na webu. Místostarosta uvádí, že se přihlásili na základě výzvy. Další
dotazy a připomínky nebyly. Dále je hlasováno o tom, že ZO Libavské Údolí souhlasí

s výsledky hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku Vypracování projektové dokumentace
stavby „Libavské Údolí – zateplení budovy čp. 110 a pověřuje starostku k zahájení jednání
ohledně uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou STIOB s.r.o.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
14/ Smluvní vztahy – (p. Žalman, K. Kraj)
Bod č. 103/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou smlouvy, kdy prvním bodem je příkazní
smlouva, kterou všichni obdrželi, a kterou posuzoval náš právník. Jedná se o smlouvu
s panem Žalmanem, který se staral o výběrové řízení a předmětem smlouvy, je komplexní
realizace stavyb zateplení budovy OÚ čp. 110 včetně vyřízení dotace, dokumentace atd.. Paní
Kábrtová se dotazuje, zda je pan Žalman motivován výší odměny, pokud dotaci získá, nebo
ne. Místostarosta uvádí, že nikoliv, že částka jako odměna je pevně daná smlouvou. Starostka
uvádí, že toto nenabídne žádná firma. Paní Kábrtová uvádí, že pokud někdo shání dotace, tak
je tím motivován. Starostka uvádí, že ten člověk to neovlivní, zpracuje všechno jak má a
rozhoduje se o dotaci, kterou získat nemusí a žádná firma toto neudělá, že by jsme jí neplatili
pokud by dotaci nezískala. Paní Kábrtová uvádí, že toto ovlivnit jde, záleží jak žádost vyplní a
kolik energie do toho dá, že ona taky spoustu žádostí psala. Uvádí, že pokud je tam motivace
za peníze bude se více snažit. Místostarosta uvádí, že sama motivace pana Žalmana je získat
dotaci, neboť pokud nebude úspěšný, tak si ho těžko někdo najme, aby tuto práci dělal. Paní
Kábrtová se dotazuje, zda jsou dobré reference, kdy starostka uvádí, že ano že pracuje pro
okolní obce a i pro věznici a reference má kladné. Dále je hlasováno o tom, že ZO souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy s panem Petrem Žalmanem.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
Bod č. 104/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem ze smluvních vztahů je smlouva o poskytnutí
dotace, kdy smlouvu všichni zastupitelé obdrželi. Dostali jsme dotaci od Karlovarského kraje
ve výši 150.000,- Kč. Nikdo neměl dotazů ani připomínek. Dále je hlasováno o tom, že ZO
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského
kraje – odboru regionálního rozvoje na stavbu „Společenský sál čp. 110“ a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
15/ Žádost o vyhrazené parkování pro ZTP
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Antonína Kostky o zřízení
vyhrazeného parkování pro tělesně postiženého, neboť nemá nohu, má kartičku ZTP a bydlí
v obci v domě čp. 57. Uvedl, že s parkováním je to horší a horší a jelikož má postižení žádá
nás, aby mohl parkovat poblíž bydliště bez problémů. Dále místostarosta uvádí, že v minulosti
tam již vyhrazené parkování měl, ale jelikož přišel o kartičku ZTP museli jsme parkování

zrušit. Uvádí, že se musí požádat o povolení Policie ČR a MÚ Sokolov a poté vydat
rozhodnutí. Žádné připomínky ani dotazy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že ZO souhlasí se
zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením panu Antonínu
Kostkovi a pověřuje místostarostu vyřízením povolení zvláštního užívání komunikace.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
16/ Pronájmy a prodeje pozemků – žádosti: Kardošová, Hájková, Zima, Pišta –
Pernicová, Bílá)
Bod č. 106/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pronájmy pozemků. Na základě zveřejněného
pronájmu pozemku č. 129/1 z minulého zasedání jsme obdrželi 4 žádosti, které všichni
zastupitelé obdrželi k seznámení. Jedná se o žádosti paní Martiny Kardošové, paní Hájkové
pan Zimy a pana Pišty. Dále uvádí, že na dnešním zasedání budeme z těchto 4 žádostí vybírat
nájemce. Dále se vyjadřuje, že první v pořadí přišla na OÚ žádost paní Kardošové, kdy je
občanem Libavského Údolí, nemá žádný jiný pronájem ani závazky vůči obci a jedná se o
rodinu s dětmi. Další žádost je paní Hájkové, kdy je občanem Libavského Údolí, nemá žádný
jiný pronájem ani závazky vůči obci a jedná se o rodinu s dětmi. Další je žádost pana Zimy,
kdy je občanem Libavského Údolí, nemá žádný jiný pronájem ani závazky vůči obci a jedná
se o rodinu s dětmi. Dále uvádí, že pan Zima již jednou na OÚ žádal o zahrádku neúspěšně.
Poslední žádost je pana Pišty, kdy je občanem Libavského Údolí, nemá žádný jiný pronájem
ani závazky vůči obci. Má exekuci na byt a žádá o zahradu asi po třetí. Nyní žádá zastupitele
o vyjádření k žádostem. Paní Kábrtová se dotazuje, čím se nyní budeme řídit. Místostarosta
uvádí, že tím, co zde říkal. Paní Kábrtová uvádí, že pan Pišta žádá po třetí, pan Zima podruhé,
že pokud by bylo toto kritérium, tak by to měl být pan Pišta. Potom je další kritérium pořadí,
kdy první to viděla na elektronické desce paní Kardošová, což je zavádějící, kdy pokud je
někdo na dovolené, tak to nemůže stihnout první. Dotazuje se, tedy čím se nyní budeme řídit,
že to neví. Místostarosta uvádí, že se bude řídit podle svého vědomí a svědomí. Jednak bude
vycházet z toho, že upřednostní rodinu s dětmi a občana obce. Paní Kábrtová se ptá, zda tedy
ten kdo nemá rodinu s dětmi, nemá šanci dostat zahrádku, že vždy tam bude rodina s dětmi.
Místostarosta uvádí, že to tak být nemusí. Paní Kábrtová uvádí, ža pan Pišta si žádá potřetí a
žádnou zahradu nedostal. Místostarosta uvádí, že jí na její dotaz sděluje, jak bude hlasovat a
vybírat on, že upřednostní rodinu s dětmi a s trvalým pobytem v obci, starousedlíky, bez
závazku vůči obci a bez dalšího pronájmu. Uvádí, že pro něj by teď vybíral ze dvou žádostí a
to paní Kardošové a pana Zimy. A navrhnul by tedy pana Zimu, který žádá podruhé, kdy to je
dopověď paní Kábrtové, jak bude rozhodovat on za sebe. Pan Květoň uvádí, že pan Pišta má
exekuci a nebude platit za zahradu. Paní Kábrtová uvádí, že nemá závazky vůči obci, že
nevíme kdo další z žadatelů má nějaké dluhy. Paní Zoufálková uvádí, že paní Pernicová má
psa a tohoto splácí po 20,- Kč a kdy by tedy zaplatila za pronájem?, že toto jsou fakta. Uvádí,
že paní Pernicová nebyla schopna za 2 roky zpětně zaplatit poplatek za psa a zaplatila to za ní
starostka a ona. Dále se paní Kábrtové dotazuje, zda viděla tu zahradu, o kterou se jedná. Paní
Kábrtová uvádí, že nikoliv. Paní Zoufálková uvádí, že tam není nic, je tam metr a půl trávy,
rozbitý plot, že pochybuje o tom, že by tam pan Pišta chodil, a že by se o ní pan Pišta staral.
Dále uvádí místostarosta, že paní Kábrtové odpověděl, jak bude hlasovat on, a že je na
každém zastupiteli, jak bude hlasovat. Paní Kuhlová uvádí, že je možná čas, aby nám paní
Kábrtová odpověděla, jak by měla rozhodovat komise (zemědělská), kterou chtěla zřídit,
komu by zahradu přidělila, že je to stejné. Paní Kábrtová uvádí, že je na tomto případu vidět,

že rozhodneme podle toho, koho známe, kdo nám připadá vhodný a není to objektivní, že
navrhovala pořadník, že podle něj bychom věděli, že třeba paní Kardošová má zde žádost již
3 roky, ale i pan Pišta by věděl, že na něj jednou přijde řada, neboť nikdy nebude mít děti.
Takto nemají šanci. I starý lidi jsou rádi, že mají zahrádku. I to je jeden z důvodů proč mít
pořadník. Uvádí, že lidi by se přihlásili poté, co si to přečtou, upřednostnili by se některé věci
a v případě rovnosti některých kritérií by se zohlednilo, kdo z nich žádal nejdřív a má tu
žádost nejdéle a tak bychom měli objektivní kritérium a mohli jim to vysvětlit. Myslí si, že
všichni splňují podmínky, které jsme si řekli a rozhodujeme podle toho, kdo z nás koho zná.
Na to reaguje místostarosta, že toto se mu nezdá, že tu žije 36 let a zná tu každého, to by
nemohl rozhodovat o nikom. Paní Kábrtová uvádí, že teď má starousedlíky a bude volit tyto.
Místostarosta uvádí, že toto řekl, ale že nepotřebuje pořadník na to, aby věděl, že pan Zima už
si jednou o zahradu žádal, že to si pamatuje. Paní Kuhlová uvádí, že jako zastupitel bude
přece upřednostňovat starousedlíky. Paní Kábrtová se ptá, zda jí připadá tak strašné, že se
udělá pořadník, jak si lidé žádají a každý ať se pak nakonec rozhodne podle sebe. Paní
Kuhlová se ptá, jak bude rozhodovat komise složená z občanů obce. Paní Kábrtová uvádí, že
teď neví, pro ní osobně by teď bylo kritérium pořadník, kdy by věděla, že je zde žádost delší
dobu. Ukazuje na to, že je zde vidět, že nemáme žádná kritéria a rozhodujeme se podle toho,
jak máme morální zásady, jak říkala paní Špačková, kdy uvádí, jak můžou tady rozhodnout
morální zásady, kdy opravdu neví. Místostarosta uvádí, že se bude muset rozhodnout, jak
bude hlasovat, že proto byla zvolená do zastupitelstva, aby rozhodla, že tu můžeme sedět
všichni a u každého bodu tedy můžeme říct nevím. Paní Kábrtová uvádí, že nechce říct
nevím, ale chce se domluvit a říct si kritéria. Místostarosta uvádí, že o pořadníku již tu bylo
řečeno mnoho, kdy je to doba minulá a paní Kábrtová uvádí, že i současná, že je potřeba. Pan
Květoň uvádí, že jedna plaňka stojí 38,- Kč a on splácí 20,- Kč za psa měsíčně. Paní Kábrtová
uvádí, že o tom hodně přemýšlela, a že by to přála všem. Uvádí, že ti co žádají potřetí (Pišta)
by se jim to nabídlo a kdyby to nechtěli, zvolíme si náhradníka z těch tří. Paní Kuhlová uvádí,
že toho náhradníka musíme zase schválit na zastupitelstvu. Paní Kábrtová uvádí, že by jsme
to schválili rovnou na prvním a druhém místě. Paní Kuhlová uvádí, že pokud si někdo žádá o
konkrétní zahradu ví, o jakou zahradu jde. Místostarosta uvádí, že musíme schválit jednomu
člověku pronájem a teprve poté pokud nebude mít zájem, můžeme teprve na dalším zasedání
schválit pronájem někomu jinému a ne dát do jednoho usnesení dva. Paní Kuhlová uvádí, že
vždy se bude cítit někdo ukřivděný a paní Kábrtová uvádí, že musíme udělat maximum, aby
se necítili ukřivděně, že se ukázalo, že ta diskuze minulá měla opodstatnění a rozhodujeme
podle toho, kdo z nás koho zná a to je tedy úroveň. Paní Bobčíková uvádí, že nejsou na stejné
úrovni, když někdo žádá opakovaně. Paní Kábrtová uvádí, že Pišta žádá potřetí, tak tedy jsou
na prvním místě. Paní Dranczáková uvádí, že mají exekuci na byt, tak nebudou mít na
zaplacení. Paní Kábrtová uvádí, že nevíme, zda mají exekuci na byt, starostka uvádí, že to
víme a můžeme k tomu přihlédnout. Paní Kábrtová uvádí, že nevíme, jakou situaci mají ti jiní
žadatelé a měli bychom si to zjistit, aby to dávalo smysl. Starostka uvádí, že vždy bude někdo
ukřivděný, že to tu už bylo řečeno, dále že to ti lidé ví, že když přijdou na úřad tak to s nimi
probírají, kdy někteří se snaží i přijít na zasedání, kdy tu byla i paní Zimová s dítětem, ale
musela odejít. Dále místostarosta se dotazuje paní Hájkové, která je přítomná a žádá si o
zahrádku. Paní Hájková uvádí, že se přišla vlastně jen podívat, kdy je srozuměna s tím, že asi
zahrádku nedostane, neboť jsou zde v obci noví a bydlí zde dva měsíce. Místostarosta se
dotazuje, zda se tam byli podívat. Paní Hájková uvádí, že ano, že ví, že je to tam zarostlé, ale
že jim to nevadí. Místostarosta dále uvádí, že již tedy paní Kábrtové odpověděl, jak bude
hlasovat s tím, že tyto věci bude vždy upřednostňovat, byť bude někdo ukřivděný a opět
opakuje co pro něj při hlasování je kritérium. Dále místostarosta uvádí, že budeme hlasovat o
jednotlivých žádostech, tak jak přišly. Paní Kuhlová uvádí, že jediným kritériem by mělo být
to, že se každý poté co obdržel materiály rozhodne sám bez nějaké diskuze, kdy ona se taky

rozhodla sama i když ty lidi nezná, zná Zimovi jen od vidění. Paní Kábrtová se ptá co pro ní
bylo rozhodující, kdy paní Kuhlová uvádí, že vnitřní pocit, že spoléhá na inteligenci občanů a
dalších žadatelů, že pochopí proč se zahrada přidělila někomu. Paní Kuhlová se ptá, jak si
paní Kábrtová představuje, když se složí komise z občanů, jak ona bude rozhodovat, když
jsou to lidi z obce, a kteří se znají. Paní Kábrtová uvádí, že by obešla lidi a zjistila třeba, že
zde Hájkovi bydlí jen chvíli, a to by ta komise zjistila. Paní Kábrtová uvádí, že jsme tu tým a
měli bysme mít kritéria, podle kterých budeme rozhodovat tak, aby paní Hájková věděla, že
když si dá žádost, tak bude v těch žádostech a nebude pořád slyšet, že je zde nová. Paní
Kuhlová uvádí, že paní Hájková má žádost o konkrétní pozemek a rozhodujeme o konkrétním
pozemku a pokud jim nebude schválen pronájem, tak si dají novou žádost na jiný pozemek.
Paní Zoufálková uvádí, že pan Zima si žádá podruhé, pan Pišta potřetí tak i paní Hájková si
může opětovně požádat. Paní Kábrtová uvádí, že to ale není kritérium, neboť není
starosusedlík, že starosusedlík dá žádost a vždy bude někdo před ním. Pan Květoň uvádí, že
Zima také není starousedlík. Paní Kábrtová uvádí, že pokud to bude starousedlík a rodina
s dětma, tak ostatní nemají šanci. Paní Dulovcová uvádí, že to jsou kritéria pana Bobčíka, že
si nevyslechla kritéria ostatních zastupitelů. Paní Kábrtová uvádí, že se ptala paní Kuhlové a
že nemůže přece říct, že rozhoduje podle vnitřního pocitu. Paní Kuhlová uvádí, že se
rozhoduje podle toho, co si zjistila a podle toho co si přečetla. Pan Stein uvádí, že jsou v obci
zahrádky, které jsou opuštěné, proč je nevezmeme a nenabídneme ostatním, například zahrada
vedle něj paní Mikšovské, kdy tato každý rok jí předá někomu jinému a pořád jí seká on.
Uvádí, že Mikšovská to dala Kovářové a on jim to tam vysekal. Že jsou zde zahrádky, které
by se mohly nabídnout občanům, když je jich tu tak málo. Pan Kábrt uvádí, že tento přehled
právě poskytovala zastupitelům zemědělská komise. Místostarosta uvádí, že nyní tedy
budeme hlasovat o jednotlivých žádostech. Paní Kábrtová uvádí, že navrhuje dát pana Pištu a
na druhé místo pana Zimu. Navrhuje nabídnout zahradu panu Pištovi a pokud jí odmítnou, tak
jí dát panu Zimovi, kdys k tomu nepotřebuje další zasedání zastupitelstva. Dřív tedy než
budeme hlasovat tak navrhuje dát na první místo pana Pištu, který žádá potřetí a na druhé
místo pan Zima, který žádá podruhé. Místostarosta uvádí, že toto dá do zápisu, tedy její
kritéria, ale že se stejně musí vyjádřit hlasováním jednotlivým žadatelům, zda je pro, proti
nebo se zdrží, že jinak to nelze. Budeme hlasovat o jednotlivých žádostech, kdy musíme
hlasovat o všech žadatelích a to postupně, kdy můžeme určit maximálně pořadí hlasování
jednotlivých žádostí.
Dále paní Kuhlová uvádí, že bychom mohli zjistit faktický stav majitelů zahrad a kdo
má v pronájmu, jak je užívá. Starostka uvádí, že toto prověříme. Pan Štěrba uvádí, že tam
třeba jen někdo nechá růst dlouho trávu, že vedle něj je koupená zahrada a taky je na ní
metrová tráva.
Nyní je tedy hlasováno nejprve o žádosti pana Pišty, kdy Zastupitelstvo obce Libavské
Údolí schvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/1 k.ú. Libavské Údolí o rozloze 279 m 2
Pavlu Zimovi čp. 117 na dobu určitou do 6.8.2016 s možností prodloužení po uplynutí lhůty.
ano 1 (Kábrtová) ne 6 zdržel 1 (Květoňová)
Návrh nebyl schválen
Dále je hlasováno o žádosti pana Zimy, kdy Zastupitelstvo obce Libavské Údolí
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/1 k.ú. Libavské Údolí o rozloze 279 m2 Pavlu
Zimovi čp. 117 na dobu určitou do 6.8.2016 s možností prodloužení po uplynutí lhůty.

Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
O dalších žádostech není hlasováno, neboť pozemek k pronájmu byl schválen panu
Zimovi.
Bod č. 107/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je prodloužení pronájmu zahrady paní Bílé,
které jsme v loňském roce schválili pronájem zahrady na dobu určitou a smlouva končí
30.9.2015. Vzhledem k tomu, že jsme nezaznamenali nějaké problémy, vše je řádně uhrazeno,
můžeme prodloužit pronájem, ale musíme nejprve schválit záměr pronájmu, aby byl poté
schválen pronájem. Poté je hlasováno o tom, že ZO na základě žádosti o prodloužení
pronájmu Lucii Bílé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 130/1 k.ú.
Libavské Údolí o rozloze 280 m2.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
17/ Různé (Babybox Sokolov)
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Hese – Babybox a čte žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na renovaci babyboxu v Sokolově. Navrhuje poskytnout
částku ve výši 2.000,- Kč. Poté je hlasováno o tom, že ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. ve výši 2.000,- Kč.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

18/ Diskuze
V diskuzi pan Květoň navrhuje, aby se ty zahrádky, které jsou neudržované, aby se na
to podívalo. Místostarosta uvádí, že zpracujeme podněty a nemáme jinou možnost, než že
vyzveme nájemce, zda mají dále zájem o zahradu a vyzveme je, aby do nějaké lhůty zahrady
dali do nějakého normálního stavu a pokud tak neučiní, můžeme jim schválit jako ZO
výpověď. Paní Kábrtová uvádí, zda je možné ověřit, jestli má zahradu v pronájmu ten člověk,
který je nájemce, zda jí neužívá někdo jiný. Místostarosta uvádí, že to samozřejmě jde, ale
těžko se to bude prokazovat a pokud tu zahradu užívá někdo další se souhlasem nájemce, tak
to smlouva nezakazuje, až ty nové smlouvy to umožňují pouze se souhlasem obce.
Místostarosta obce po poděkování ZO a přítomným ukončil 5. řádné zasedání ZO v 18:10
hodin.
Ověřovatelé:
Stanislav Květoň

.................................

Bc. Jana Dranczáková

.................................
Ing. Petra Gajičová
starostka

