Zápis
ze 7. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 17.12.2015
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 8 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:
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. 5/2015
8. Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2015
9. Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2015
10. Rozpočet místní knihovny pro rok 2016
11. Rozpočet ZŠ a MŠ 2016
12. Rozpočet obce 2016
13. Rozpočtový výhled 2018
14. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2016
15. Plnění Programu rozvoje obce 2015 - 2018
16. Plán práce 2015
17. Smluvní vztahy (RWE)
18. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
19. Pasport komunikací
20. Pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Pernicová, p. Stein, p. Kardošová)
21. Různé (Finanční příspěvek pro jezdecký oddíl Kolová rok 2016)
22. Diskuze
Program byl v termínu před konáním zasedání zveřejněn na úřední desce. Starostka 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 6. řádného zasedání ZO paní Martiny Špačkové a Silvie
Šebestýnové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 6.
řádného zasedání ZO jsou splněny.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

V 17:05 přichází na zasedání zastupitelstva zastupitelka Mgr. Hana Kábrtová.
3/ Kontrola usnesení
Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body
usnesení z 6. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
4/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi paní Alenu Květoňovou a Janu Kuhlovou a jmenováni.
Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
5/ Volba volební návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Martina Špačková a Bc. Jana
Dranczaková, zapisovatelem pan Bc. Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
6/ Zpráva starostky
Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.
Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
7/ Rozpočtová změna č. 5/2015
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a prvním bodem je
rozpočtová změna. Uvádí, že byla řádně zveřejněna na úřední desce i elektronické desce a
obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního výboru, která čte změny
rozpočtu v příjmech a výdajích. Dále předsedkyně uvádí, že finanční výbor změnu projednal a
doporučuje jí ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.
5/2015. Bez připomínek.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
8/ Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2015
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce, který všichni zastupitelé
obdrželi a rovněž i finanční výbor. Uvádí, že byl řádně zveřejněn na úřední desce i
elektronické desce a obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního
výboru, která čte komentář. Dále předsedkyně uvádí, že finanční výbor rozbory projednal a

doporučuje je ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozbor hospodaření
obce k 30.09.2015
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
9/ Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ k 30.09.2015
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření ZŠ, který všichni zastupitelé
obdrželi a rovněž i finanční výbor. Uvádí, že byl řádně zveřejněn na úřední desce i
elektronické desce a obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního
výboru, která čte komentář. Dále předsedkyně uvádí, že finanční výbor rozbory projednal a
doporučuje je ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí rozbory
hospodaření ZŠ a MŠ k 30.09.2015
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
10/ Rozpočet místní knihovny pro rok 2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet místní knihovny kdy platí, že všichni
zastupitelé jej obdrželi a rovněž i finanční výbor. Uvádí, že byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické desce a obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni
finančního výboru, která čte rozpočet a uvádí, že finanční výbor rozpočet projednal a
doporučuje jej ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet knihovny pro
rok 2016.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
11/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2016 kdy platí, že
všichni zastupitelé jej obdrželi a rovněž i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni
finančního výboru, která čte rozpočet a uvádí, že finanční výbor rozpočet projednal a
doporučuje jej ke schválení. Starostka doplňuje, že škola žádala 900.000,- Kč, kdy my
navrhujeme 860.000,- a uvidíme, jestli se do této částky vejdou jako v předchozích letech.
Paní Kábrtová se dotazuje, zda je to stejná částka jako loni. Starostka uvádí, že loni to bylo
850.000,- Kč. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2016.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
12/ Rozpočet obce 2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet obce pro rok 2016, který všichni
zastupitelé obdrželi a rovněž i finanční výbor. Uvádí, že byl řádně zveřejněn na úřední desce i
elektronické desce a obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního
výboru. Dále předsedkyně uvádí, že finanční výbor rozpočet projednal a doporučuje jej ke
schválení. Starostka uvádí, že nedůležitější věci již zazněli v její zprávě a zda se chce někdo
na něco ještě zeptat, kdy nevíme, kolik přesně obec dostane peněz, kdy v průběhu roku se to

bude měnit. Paní Kábrtová uvádí, jestli by nebylo možné rozpočet promítat pro veřejnost, že
v Sokolově to tak mají. Že ze čtení těch komentářů nikomu nic neříká. Starostka obce uvádí,
že na toto nemáme zařízení. Místostarosta uvádí, že nehledě na to, byl řádně vyvěšen a
zveřejněn a můžou se s ním seznámit všichni a nejen ti co sedí na zasedání. Paní Kábrtová
uvádí, že by bylo fajn, aby se to promítalo, že jsme si to mohli zapůjčit. Starostka uvádí, že
pokud si zajistí paní Kábrtová zařízení, není problém to příští rok promítat. Paní Kábrtová
uvádí, že se jí to v Sokolově takto líbilo, když se to promítá a dává návrh, abychom tyto
finanční záležitosti promítali. Dochází k diskuzi, kdy starostka uvádí, že p. Kábrtová může
zajistit zařízení a promítat. Paní Kábrtová uvádí, že ona ne, že abychom to zajistili my. Paní
Špačková uvádí, že něco p. Kábrtová navrhuje a poté se toho nechce účastnit, přesto, že s tím
souhlasíme. Paní Kábrtová upřesňuje, že jí šlo o to, zda by musela rozpočet prezentovat,
pokud jde o to, ovládat to zařízení to není problém a optá se a pokusí se zařízení na příště
zajistit. Starostka se dotazuje přítomných občanů, zda mají dotazy, kdy pan Kiprý uvádí, že
rozpočtu nerozumí. Starostka se jej dotazuje, proč se tedy před zasedáním nepřišel zeptat.
Místostarosta uvádí, že to visí na úřední desce už asi tak 30 let co to takto funguje a v čem
hledá pan Kiprý novoty a ptá se jej, čemu nerozumí. Pan Kiprý uvádí, že jsme řekli nějaké
číslo a on už ví prd. Místostarosta uvádí, že tam nejsme od toho, abychom mu vysvětlovali,
jaký to jsou čísla. Paní Kábrtová uvádí, že od toho tu jsme. Místostarosta uvádí, že celý
položkový rozpočet visí na úřední desce a pokud se chce někdo zeptat na konkrétní údaj, tak
může. Starostka uvádí, že je vše v komentáři, ale přesto se může přijít zeptat na úřad
kdykoliv.
Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2016
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
13/ Rozpočtový výhled 2018
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtový výhled na rok 2018, kdy sice nevíme,
jaké budou příjmy, ale povinnost je ze zákona a musíme ho zpracovat. Předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte příjmy a výdaje. Dále uvádí, že finanční výbor
rozpočtový výhled projednal a doporučuje jej ke schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO
schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2018.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
14/ Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je finanční vztah k rozpočtu zřizovatele. Uvádí, že rozpočet
školy je napojen na náš a finanční vztah znamená pravidla, kterými se škola musí řídit, úkoly
a termíny, kdy musí předkládat obci požadované dokumenty. Uvádí, že zastupitelé vše
obdrželi. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje finanční vztah k rozpočtu zřizovatel pro
rok 2016.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

15/ Plnění Programu rozvoje obce 2015 - 2018
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je plnění programu rozvoje obce, kdy uvádí, že
bude číst schválený dokument a jednotlivé body. Dále čte jednotlivé položky s uvedením, zda
byly již provedeny nebo zda jsou plánovány. Paní Pernicová se dotazuje, zda bude u školy
hřiště. Místostarosta uvádí, že budeme zpracovávat projekt na tuto akci. Dále je hlasováno, že
zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí plnění plánu rozvoje obce za 2015 – 2018.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
16/ Plán práce 2015
Starostka uvádí, že nyní budeme schvalovat plán práce a čte jednotlivé termíny
zasedání zastupitelstva s tím, že body lze doplňovat. Uvádí, že termíny budou zveřejněny na
úřední desce. Paní Kábrtová navrhuje, že bychom měli zasedání zastupitelstva každé dva
měsíce. Starostka uvádí, že jsme se letos přesvědčili, že nastavené termíny jsou dostačující.
Paní Kábrtová navrhuje, abychom o tomto hlasovali.
Nyní je hlasováno o tom, že ZO souhlasí s návrhem paní Kábrtové, aby se
zastupitelstvo scházelo jednou za dva měsíce.
ano 1 (Kábrtová) ne 7 zdržel 1 (Květoň) – Návrh nebyl schválen
Pan Stein se dotazuje, že pokud chceme něco schválit, musíme čekat na další
zastupitelstvo. Starostka uvádí, že vždy vše schvalujeme řádně v termínu a pokud by bylo
nutné, může se svolat mimořádné zasedání zastupitelstva.
Dále je hlasováno o původním návrhu plánu práce a zastupitelstvo schvaluje plán
práce na rok 2016
Schválen ano 8 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0
17 Smluvní vztahy (RWE)
Starostka uvádí, že nyní budeme schvalovat smlouvu o zřízení věcného břemene, kdy
se jedná o uložení plynovodu v cestě k rodinnému domu pana Bobčíka. Uvádí, že RWE má
své zařízení v našem pozemku a musíme schválit věcné břemeno. Uvádí, že smlouvu všichni
zastupitelé obdrželi. Dále je hlasováno o tom, že ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č.
68691/1/VB o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 1 (Bobčík)

18/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
Místostarosta uvádí, že je opět potřeba vyslat zástupce obce na jednání valné hromady
Sokolovské vodárenské. Čte program jednání valné hromady s návrhem vyslat starostku a o
kladném hlasování jednotlivých bodů jednání. Žádné připomínky nebyly. Starostka uvádí, že
částka na rok 2016 je 81 Kč za m3. Dále je hlasováno o delegaci starostky na jednání a
uložení kladně rozhodnout ve všech bodech.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
19/ Pasport komunikací
Starostka uvádí, že dalším bodem je pasport komunikací, který jsme již na předchozích
zasedání řešili. Je povinnost ho mít ze zákona, kdy máme vše zpracované v elektronické i
písemné podobě. Všichni zastupitelé je obdrželi, kdy se jedná o veškeré komunikace, cesty
pěšiny to co je realita a současný stav i pro potřeby stavebního úřadu. Pokud se něco
vybuduje, musí se to aktualizovat. Dále je hlasováno o tom, že ZO souhlasí s pasportem –
úseky komunikací č. zakázky 5099/1 v písemné i elektronické podobě na odkazu
http://gp.geodata.cz/libavske-udoli/ stav k 30.11.2015.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)

20/ Pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Pernicová, p. Stein, p. Kardošová)

Bod 145/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy na předchozím zasedání
jsme schválili záměr pronájmu zahrady po paní Mikšovské. Obdrželi jsme 2 žádosti a to od
paní Pernicové a paní Kardošové. Uvádí, že vzhledem k tomu, že paní Pernicová žádá
opakovaně, navrhuje schválit zahradu paní Pernicové. Jiné připomínky nebyly. Paní
Pernicová uvádí, že by se jí zahrada líbila. Dále je hlasováno, že ZO schvaluje pronájem části
pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 129 m2 Zdeně Pernicové od 1.1.2016 do
1.2.2017.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 2 (Květoň, Dranczáková)

Bod 146/15
Místostarosta uvádí, že jelikož paní Kardošová žádá opakovaně o zahrádku, kdy jsme
našli ještě jednu opuštěnou zahradu za domem čp. 95, kdy by dnes schválil záměr pronájmu
toho pozemku a příště případně pronájem. Jiné připomínky nebyly. Dále je hlasováno, že ZO
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 108 m2

Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

Bod 147/15
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Steina o pronájem zahrádky, kdy
mu končí nájemní smlouva. Jiné připomínky nebyly. Dále je hlasováno, že ZO schvaluje
záměr pronájmu části pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 116 m2 .
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 2 (Bobčík, Dranczáková)
21/ Různé (Finanční příspěvek pro jezdecký oddíl Kolová rok 2016)
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost paní Kacetlové o finanční příspěvek na
její jezdecký oddíl na Kolové. V předchozím roce jsme jí poskytli 3000,- Kč a navíc máme to
i v programu rozvoje přispívat. Navrhuje příspěvek jako loni ve výši 3000,- Kč. Starostka
doplňuje, že přečte její žádost a poděkování a čte jí přítomným. Jiné připomínky nebyly. Dále
je hlasováno, že ZO bere na vědomí žádost p. Kacetlové a souhlasí s příspěvkem na činnost
jezdeckého klubu pro rok 2016 ve výši 3.000,- Kč.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

22/ Diskuze
V diskuzi se paní Bobčíková ptá na opravu komínu ve škole. Starostka uvádí, že škola
má již dvě nabídky na opravu a bude je realizovat. Pan Kiprý se ptá, čí jsou ty cedule na
soutoku, že jsou poškozené. Místostarosta uvádí, že jsou města Kynšperk nad Ohří. Starostka
uvádí, že tam pošle pana Flaka, aby se na to podíval a opravil.
Dále se o slovo přihlásil starosta města Kynšperk nad Ohří pan Ing. Tomáš Svoboda,
který poděkoval za dobrou spolupráci s obcí Libavské Údolí, vyslovil uznání za schválení
rozpočtu obce na rok 2016 a dále doplnil, že cena vody v našem okrese zůstane stejná jako
předchozí rok, kdy cenu vody máme nízkou oproti jiným místům v ČR. Dále předal starostce
obce novou knihu o umění a památkách Sokolovska, která se připravovala po dobu 10 let a
popřál hezké svátky. Starostka uvádí, že děkujeme a knihu dáme do místní knihovny a na úřad
aby byla k dispozici všem občanům.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 7. řádné zasedání ZO v 17:55
hodin.
Ověřovatelé:
Alena Květoňová

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

Jana Kuhlová

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

