Zápis
z 8. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 18.2.2016
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (Květoň – omluven – nemoc)
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. 1/2016
8. Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2015
9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2015
10. Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2015, návrh na rozdělení HV 2015
11. Odměny členů zastupitelstva
12. Smluvní vztahy – Město Kynšperk, Komterm s.r.o.
13. Žádost o dotaci na K. Kraj
14. Výsledky výběrové řízení na zhotovení PD – hřiště, propojovací komunikace
15. OZV 1/2016 (Místní poplatek za odpady)
16. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
17. Pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti
18. Různé (žádost o vyhrazené parkování, finanční dar Gaudeaumus s.r.o.)
19. 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 ze 7. řádného zasedání ZO paní Aleny Květoňové a Jany
Kuhlové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení ze 7.
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 7. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
4/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Kuhlová a Mgr. Hana Kábrtová 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 Martina
Špačková, zapisovatelem pan Bc. Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 8 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 8 ne 0 zdržel 0
7/ Rozpočtová změna č. 1/2016
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a rozbory hospodaření a
prvním bodem je rozpočtová změna. Uvádí, že všechny materiály a rozbory byly řádně
zveřejněny na úřední desce i elektronické desce a obdrželi je jednak zastupitelé tak i finanční
výbor. Předává slovo předsedkyni finančního výboru, která čte změnu 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. 1/2016. Bez
připomínek.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

8/ Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2015
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce, který všichni zastupitelé
obdrželi a rovněž i finanční výbor. Uvádí, že byl řádně zveřejněn. 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 31.12.2015
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2015
Starostka informuje, že dalším bodem jsou výsledky inventarizace a dává slovo
předsedkyni inventarizační komise paní Dranczákové, aby přítomné seznámila se zprávou.
Paní Dranczáková čte zprávu a zápis inventarizační komise. Dále sděluje, že finanční výbor
byl seznámen s výsledky inventarizace tyto projednal a doporučuje je ke schválení. Dále
uvádí položky návrhu na vyřazení nepotřebného majetku.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)

10/ Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2015, návrh na rozdělení HV 2015

Bod 157/16
Starostka informuje přítomné, že další bodem jsou rozbory hospodaření ZŠ a MŠ a
dává slovo paní Dranczákové, která sděluje, výsledky hospodaření školy. Uvádí, že škola
žádá odepsání nedobytné pohledávky z roku 2012 ve výší 541,- Kč a ztrátu pokrýt
z rezervního fondu. Dále sděluje, že finanční výbor rozbory hospodaření včetně návrhu na
rozdělení hospodářského výsledku (ztrátu ve výši 500,- Kč) projednal a doporučuje je ke
schválení. Starostka se dále dotazuje, zda má někdo připomínky, kdy žádné nebyly.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 158/16
Dále starostka dává hlasovat samostatně o schválení návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2015 dle přílohy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

11/ Odměny členů zastupitelstva
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou odměny neuvolněných členů zastupitelstva, kdy
vyšla novelizace nařízení vlády 37/2003. Uvádí, že došlo k navýšení zhruba o 3%. Uvádí, že
k 1.1.2016 počet obyvatel klesl na 600, takže základní složka je stejná, ale ta co se násobí dle
počtu obyvatel, naopak klesla, neboť se násobí nyní jen 6 nikoliv 7. Uvádí, že u starostky
došlo k navýšení, aniž by to muselo stanovit zastupitelstvo. Dále čte všechny částky hrubé
mzdy zastupitelů včetně platu starosty (37.583,-), předsedů komisí (1.621,-), člena
zastupitelstva 491,- a místostarosty (16.351,-) vše v hrubých příjmech. Poté předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové, která sděluje, že finanční výbor projednal
toto nařízení vlády a sděluje, že dochází k navýšení platů o 3 % a že doporučuje zastupitelům
schválení navýšení. Dále se starostka dotazuje, zda má někdo připomínky. Paní Kábrtová se
dotazuje, zda pochopila správně, že finanční výbor doporučuje zvýšení na maximální částku
zastupitelům, kdy uvádí, že zastupitelé nemusí mít ty maximální částky, a navrhuje, aby
částky zůstaly stejné jako doposud. Uvádí, že nemáme takové výsledky a není běžné, aby
částky byly těmi maximálními jako u nás v Libavském Údolí. Dále uvádí pan Kiprý, že by to
tak asi mělo být, jak uvádí paní Kábrtová. Starostka uvádí, že zastupitelé pracují velmi dobře,
že akcí se dělá hodně a všichni dochází pravidelně na úřad, pomáhají s akcemi, které jsou i
dlouhé, v rámci svého času zajišťují nákupy, dojíždí a zajišťují akce, se kterými je opravdu
hodně práce, takže si myslí, že výsledky maximální odvádějí a přiklánějí se k maximální
částce. Zastupitelka paní Šebestýnová uvádí, že není jednoduché ty akce připravovat a
navrhuje zvýšení do maximální částky. Přidává se pan Gayer, který uvádí, že zastupitelé
dělají hodně, že to vidí na každé akci. Paní Kábrtová uvádí, že to nedělají zadarmo.
Paní Kábrtová tedy vznáší protinávrh, kdy nejprve se bude hlasovat o tomto. Paní
Kábrtová tedy navrhuje hlasovat o protinávrhu ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat stávající výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva.
ano 1 (Kábrtová) ne 6 zdržel 1 (Špačková) – Návrh nebyl schválen
Dále je hlasováno o návrhu navýšení a to ve znění:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva od 1.3.2016 takto:
místostarosta: pevná složka 8.005 Kč + 1.391 Kč na každých 100 obyvatel kdy rozhodným
stavem je počet obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci
k trvalému pobytu,
předseda výboru nebo komise 1.621,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 491,- Kč.
Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva,
která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Schválen ano 7 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0

12/ Smluvní vztahy – Město Kynšperk, Komterm s.r.o.

Bod 160/16
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou smluvní vztahy kdy prvním bodem je uzavření
dodatku č. 14 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem
Kynšperk nad Ohří, kterou schvalujeme každoročně, kdy stále platí vyjednaná dohoda se
společností Immogard, že nám přispívají půlkou částky. Dále je hlasováno o souhlasu s
uzavřením dodatku a pověření starostky podpisem smlouvy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 161/16
Starostka uvádí, že dalším bodem je uzavření dodatku ke smlouvě se společností
Komterm, která zajištuje dodávku tepla do objektu budovy úřadu, tak jak v obci většině
domů, kdy v dodatku je částka za teplo za Gj a dále předpokládaná spotřeba. Zastupitelé
dodatek obdrželi. Dále je hlasováno o souhlasu s uzavřením kalkulačního dodatku pro rok
2016 – přílohy č. 1 ke smlouvě TE 138-10/09 s Komterm Čechy, s.r.o., Praha 4 a pověření
starostky podpisem smlouvy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
13/ Žádost o dotaci na K. Kraj
Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost o dotaci, kdy se jedná o zastávku, která je
nevhodná, jak jsme již několikrát řešili. Starostka uvádí, že zajistila několik poptávek, ale
máme atypické rozměry a firmy dělají malé zastávky, kdy bychom potřebovali nejméně 2.
Rozpočet by byl přes 300.000,- Kč. Navíc by bylo potřeba řešit i stavební povolení a tak
navrhuje, že bychom poptali a provedli opravu stávající zastávky, tak aby vyhovovala a byla
podle našich představ. S tím, že by střecha zabránila dešti a byly by vhodné i nějaké bočnice,
aby se lidi mohli schovat, když fouká. Uvádí, že Karlovarský kraj vydal výzvy na dotace na
zastávky, tak bychom požádali o 300.000,- Kč. Dále se dotazuje na případné náměty a
připomínky. Pan Stein uvádí, že když přijde více lidí, je tam jen jedna lavička. Starostka
uvádí, že s tím také počítáme. Pan Stein dodává, že i ty bočnice by byly vhodné. Pan Kábrt
reaguje, že by bylo vhodné doplnit plakátovací plochy, kdy starostka uvádí, že tam jsou
opravené a tyto bychom zachovali. Dále již bylo hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí souhlasí s podáním žádosti na Karlovarský kraj o dotaci na opravu
autobusové čekárny směr Sokolov.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

14/ Výsledky výběrové řízení na zhotovení PD – hřiště, propojovací komunikace
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou výsledky výběrových řízení, kdy uvádí, že
se sešla komise pro výběrová řízení a vybírala projektanta na vyhotovení projektové
dokumentace stavby víceúčelového hřiště a zhotovení projektové dokumentace na
komunikace.
Dále uvádí, že nejprve seznámí přítomné s výsledky výběrového řízení na projektovou
dokumentaci víceúčelového hřiště, kdy uvádí všech 8 přihlášených osob a firem, kdy jediným
kritériem byla cena za dílo. Dále sděluje, že vítězem výběrového řízení je Ing. Jiří Šedivec –
Staving atelier, který nabídl nejnižší cenu a to 59.290,- Kč s DPH. Nejvyšší nabídka byla za
147.000,- Kč. Dále sděluje ostatní nabídky a ceny. Místostarosta uvádí, že součástí nabídky
jsou vždy reference a zhotovené akce, kdy jsme nezjistili žádné negativní informace o vítězné
firmě. Menší nabídka je předpokládána tím, že se jedná o samostatnou autorizovanou osobu a
nikoliv firmu. Paní Kábrtová se dotazuje, zda o vítězi víme nějaké reference a ty jsme
ověřovali, kdy místostarosta uvádí, že uvedl reference a i pan Žalman, který provádí výběrové
řízení nezjistil nic negativního. Místostarosta uvádí, že jej sice neznáme, ale bude uzavřena
smlouva, kterou zkontroluje právník.. Nikdo již dotazy neměl. Místostarosta uvádí, že nejprve
budeme hlasovat o výsledcích tohoto výběrového řízení a poté o schválení smlouvy.
Bod 163/16
Dále je tedy hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí zprávu komise pro výběrová
řízení včetně výsledku výběru nejvhodnější nabídky na vyhotovení projektové dokumentace
na stavbu „Víceúčelové hřiště“
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 164/16
Dále je tedy hlasováno o tom, že ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou
Ing. Jiří Šedivec – Staving atelier na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu
„Víceúčelové hřiště“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 165/16
Místostarosta dále uvádí, že seznámí přítomné s výsledky výběrového řízení na
projektovou dokumentaci na propojovací komunikaci mezi domem u Marečků a cestou nad
panelákem. Uvádí všechny přihlášené osoby a firmy, kterých bylo 6, kdy jediným kritériem
byla také cena za dílo. Dále sděluje, že vítězem výběrového řízení je firma IQ PROJEKT,
která nabídla nejnižší cenu a to 149.700,- Kč. Nejvyšší nabídka byla za částku s DPH
279.873,- Kč. Dále sděluje ostatní nabídky a ceny. Uvádí, že cena kolem 150.000,- Kč je
velmi nízká. Také uvádí, že součástí nabídky byly reference a zhotovené akce, kdy jsme
nezjistili žádné negativní informace o vítězné firmě. Dále uvádí, že nejprve budeme hlasovat
o výsledcích tohoto výběrového řízení a poté o schválení smlouvy. Dále se dotazuje, zda jsou
k uvedenému nějaké dotazy či připomínky, kdy pan Kábrt se ptá, zda by šlo zařídit, aby se

nemuseli kácet stromy v aleji nahoře na cestě k Marečkům. Místostarosta uvádí, že je otázkou
jak bude projektant projektovat cestu, jelikož je ta cesta úzká a je možné, že bude muset být
cesta i jednosměrná dle šíře komunikací a že to teď nevíme. Další dotazy nebyly.
Dále je tedy hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí zprávu komise pro výběrová
řízení včetně výsledku výběru nejvhodnější nabídky na vyhotovení projektové dokumentace
na stavbu „Propojovací komunikace“
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 166/16
Dále je tedy hlasováno o tom, že ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou firmou
IQ PROJEKT s.r.o. na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu „Propojovací
komunikace“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
.
15/ OZV 1/2016 (Místní poplatek za odpady)
Starostka uvádí, že dalším bodem je schválení obecně závazné vyhlášky. Uvádí, že na
základě podnětů občanů a předsedů společenství domů, kdy současný systém je
nespravedlivý, jsme vyhotovili návrh vyhlášky, která mění pravidla pro platby za odpady.
Uvádí, že každý občan by nyní platil za odpad za sebe nikoliv za nádobu, jak tomu bylo
doposud. Uvádí, že společenství doplácí na neplatiče a díky nákladům si nemůžou dovolit to
vymáhat. Vyhláška vychází z ceny skutečných nákladů za svoz odpadů vydělený počtem
obyvatel. Vyjde částka na osobu, ke které se připočítá částka 250, -Kč jako základní složka.
Celkové náklady byly 215.927,- Kč a obyvatel je 600 plus 13 lidí co mají individuální
rekreaci na Kolové. Částka na osobu tedy vychází na 602,- Kč. Je to tedy, tak že početnější
rodiny si pohorší, ale samostatný člověk na tom bude lépe. Vždy to tak bude, že si někdo
polepší a někdo pohorší a důvodem změny bylo to, že ty společenství si to žádali a má to tak i
většina obcí. Slečna Špačková se dotazuje, jak to bude platit, kdy starostka uvádí, že nyní se
to bude platit jako třeba poplatek za psa. Také uvádí, že lze samozřejmě dohodnout i splátky
jako je to v případě některých lidí s poplatkem na psa. Výzva přijde na roční poplatek, ale lze
se dohodnout. Pan Kábrt se dotazuje, zda je nějaká motivace ke třídění. Starostka uvádí, že
ne, že se snaží o osvětu neustále. Slečna Špačková se ptá, zda dostáváme peníze za vytříděný
odpad, kdy starostka uvádí, že ano, čím víc vytřídíme, tím menší máme náklady. Povinnost
třídit odpad mají ale všichni. Pan Stein se dotazuje, jestli se může dávat popel z kamen do
popelnic, kdy upozorňuje, že k nim do popelnice někdo sype popel a že to může shořet.
Dotazuje se, zda máme nějaký kontejner na popel. Místostarosta uvádí, že máme velký ve
sběrném dvoře. Pan Gayer uvádí, že pokud se jedná o něj, tak on si nosí popel na zahradu.
Starostka uvádí, že zatím s tím, nikdy problém nebyl. Maximálně se stalo, že shořela
popelnice od vajglu. Dále je hlasováno o schválení obecně závazné vyhlášky, kdy
zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Libavské
Údolí č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 1 (Šebestýnová)

16/ 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. Pan Kábrt dodává, že by měli prý zlevnit vodu.
Místostarosta dodává, že by jí údajně měli zachovat a nezdražovat. Žádné připomínky nebyly.
Dále je hlasováno o delegaci starostky na jednání o těchto bodech
a) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2015,
b) schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – část splaškové
kanalizace a vodovod,
c) schválení nabytí vodohospodářského majetku (část splaškové kanalizace a vodovod)
v Habartově dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
Zastupitelstvo starostce ukládá, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné
hromady kladně rozhodla o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány
v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
ad a) Valná hromada schvaluje vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 předložené
provozovatelem Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.,
ad b) Valná hromada schvaluje budoucí nabytí vodohospodářského majetku, části
kanalizačních řadů v městě Habartov, a to části týkající se kanalizačního řadu a
vodovodu s označením "HABARTOV, KANALIZACE KLUČ – II. ETAPA.
resp. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s městem Habartov, na základě
které společnost uzavře budoucí kupní smlouvu o koupi vodohospodářského
majetku, části kanalizačních řadů v městě Habartov, a to části týkající se
kanalizačního řadu a vodovodu s označením "HABARTOV, KANALIZACE
KLUČ – II. ETAPA,
ad c) Valná hromada schvaluje nabytí vodohospodářského majetku - části kanalizačních
řadů v městě Habartov, a to části týkající se kanalizačního řadu a vodovodu s
označením "HABARTOV, KANALIZACE KLUČ – ULICE UHELNÁ.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
17/ Pronájmy/Záměry pronájmů

Bod 169/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy na předchozím zasedání jsme
schválili záměr pronájmu zahrady p.č. 74 pana Steina, který požádal o prodloužení nájmu. Nic
nebrání tomu, abychom nyní mohli tento bod projednat. Žádné dotazy nebyly a je hlasováno o
tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem části pozemku ppč. 74 k. ú.
Libavské Údolí o výměře 116 m2 01.03.2016 do 2.3.2017 p. Janu Steinovi.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 2 (Bobčík, Dranczáková)

Bod 170/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost o pronájem zahrady p.č. 74, kdy na
předchozím zasedání když jsme schvalovali pronájem zahrady paní Pernicové, tak si o tu
zahradu žádala i Martina Kardošová, kdy na základě toho jsme se dohodli, že máme ještě
jednu zahradu volnou a tak jsme schválili rovnou záměr pronájmu. Jedná se o zahradu za
domem čp. 95 po panu Duškovi. Na tuto zahradu přišli dvě žádosti a to od Martiny Kardošové
a od paní Vágnerové. Místostarosta uvádí, že paní Kardošová žádá poněkolikáté a je zde
přítomen její přítel pan Jakub Škaloud a dotazuje se jej, na co chtějí pozemek využívat. Pan
Škaloud uvádí, že mají malé děti a chtějí to využít jako zahradu. Místostarosta se dotazuje,
zda zahradu viděl, neboť tam bude potřeba udělat kus práce. Pan Škaloud uvádí, že ano.
Místostarosta uvádí, že navrhuje schválit zahradu paní Kardošové, že mají malé děti a žádají
opakovaně. Uvádí, že paní Vágnerová si sice taky už žádala, ale pokud by se další zahrada
uvolnila, budeme na ní myslet a oslovíme jí, aby si podala žádost. Paní Kábrtová se ptá, zda si
paní Vágnerová žádala již několikrát? Místostarosta uvádí, že ano že podruhé. Starostka
uvádí, že by se mohla uvolnit zahrada po paní Procházkové, kdy ta by se paní Vágnerové
líbila i víc. Další dotazy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské
Údolí schvaluje pronájem části pozemku ppč. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 108 m 2
01.03.2016 do 2.3.2017. p. Martině Kardošové
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 171/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost o prodloužení pronájmu zahrady pana
Gavčíka, který má zahradu v nájmu, kdy nebyly zjištěny žádné problémy a musíme nejprve
schválit záměr pronájmu toho pozemku. Žádné dotazy nebyly a je hlasováno o tom, že
zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. 129/1 k. ú.
Libavské Údolí o výměře 231 m2. (Gavčík)
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
18/ Různé
Bod 172/16
Místostarosta uvádí, že předposledním bodem je žádost paní Flakové, která je
držitelkou průkazu ZTP, velmi špatně chodí a žádá zřízení vyhrazeného parkování na jejich
vozidlo, aby nemusela chodit daleko, kdy často jezdí na vyšetření. Místostarosta uvádí, že
nejprve musíme rozhodnout, zda to místo zřídíme, pak se vyžádají vyjádření dotčených
orgánu a pak se teprve může vydat povolení a zřídit místo. Uvádí, že v minulosti tam již 2
parkovací vyhrazená místa byla a to pro paní Řezníčkovou, které je dosud a pro paní Áčovou,
které už není. Žádné dotazy ani připomínky nebyly. Dále je hlasováno, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí schvaluje zřízení vyhrazeného parkování u čp. 117 – 118 Libavské Údolí p.
Ivaně Flakové.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

Bod 173/16
Starostka obce uvádí, že posledním bodem je žádost Nadačního fondu Gaudeamus, Cheb, kdy
loni jsme schvalovali totéž, kdy dopisem nás informují, že se uskuteční 25. ročník dějepisecké
soutěže. Starostka čte dopis a navrhuje poskytnout finanční dar jako loni ve výši 2.000,- Kč.
Nikdo neměl připomínky a dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí
schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, Cheb.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0

19/ Diskuze
V diskuzi pan Gayer uvádí, ještě k popelu, že vlastně se může popelem hnojit, on to
nosí na zahradu. Dochází k diskuzi mezi občany, jak nakládají s popelem, kdy se schodují, že
jej dávají na kompost, protože topí dřevem. Místostarosta uvádí, že popel není zřejmě
vyjmenován v bioodpadu, neboť není jasné, čím kdo topí. Pokud by byl popel pouze z čistého
dřeva, tak si myslí, že se jedná o bioodpad.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 8. řádné zasedání ZO v 18:05
hodin.
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