Zápis
z 10. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 11.8.2016
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (Martina Špačková, Mgr. Hana Kábrtová
– neomluveni, Jana Kuhlová - 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. Zpráva starostky
7. Zprávy komisí (školská, mládež a sport, občanské záležitosti)
8. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2016
9. Rozpočtová změna č. 3/2016
10. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2016
11. Smluvní vztahy – (Ing. Šedivec dodatek, IQ Projekt dodatek, Údržba silnic KK,
Milan Gaži)
12. Pronájmy a prodeje pozemků – (p. Marek, p. Jánošíková, p. Jánský, Dofek, p.
Hájková, záměr býv. Pošta)
13. Výběrové řízení na zpracovatele PD – Zpevnění plochy před čp. 73 -74
14. Cenové nabídky - opravy výtluků, přístřešky k čp. 110
15. Různé (žádosti o poskytnutí dotace Majoretes + David Pekuniak, prodej traktoru,
žádost p. Kacetlové, odpis pohledávek)
16. 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 6 ne 0 zdržel 0
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
Na návrh ověřovatelů z 9. řádného zasedání ZO paní Silvie Šebestýnové a Martiny
Špačkové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 9.
řádného zasedání ZO jsou splněny. Za nepřítomnou Martinu Špačkovou konstatuje starostka,
že zápis řádně ověřila svým podpisem.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 0

3/ Kontrola usnesení
Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body
usnesení z 9. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.
Schválen ano 6 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 6 ne 0 zdržel 0
5/ Volba volební návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a Silvie
Šebestýnová, zapisovatelem pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 0
Pozn. V 17:05 přichází na zasedání zastupitelstva paní Hana Kábrtová.
6/ Zpráva starostky
Starostka obce přečetla zprávu - ZO bere na vědomí.
Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
7/ Zprávy komisí (školská, mládež a sport, občanské záležitosti)
Starostka uvádí, že paní Špačková nepřišla a zprávu nedodala, tedy se bod zprávy
komise školská přesune na příští zasedání. Dále čte svou zprávu za komisy pro mládež sport a
kulturu Silvie Šebestýnová. Dále starostka uvádí, že zprávu komise pro občanské záležitosti
paní Kuhlová Jana poslala, ale je ze zasedání omluvena a zprávu přečte místostarosta, který
poté zprávu přečetl.
Dále je hlasováno o tom, že ZO bere na vědomí zprávy komisí - pro mládež a sport, a pro
občanské záležitosti bez připomínek.
Přílohou č. 2 zápisu jsou uvedené zprávy
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

8/ Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2016
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou 3 podbody finančních záležitostí a prvním je
rozbor hospodaření obce k 30.6.2016. Dále starostka 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 čte komentář k rozborům a dále
konstatuje, že finanční výbor po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení
rozboru hospodaření obce. Paní Kábrtová se dotazuje, zda peníze, které na různé žádosti
schvalujeme, jsou vyčleněny v rozpočtu. Starostka uvádí, že přímo vyčleněny nejsou a řešíme
to rozpočtovou změnou. Dále, že můžeme v budoucnu přímo v rozpočtu peníze vyčlenit.
Žádné další připomínky ani návrhy nebyly.
Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje
rozbory hospodaření obce k 30.6.2016
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
9/ Rozpočtová změna č. 3/2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtová změna a předává slovo předsedkyni
finančního výboru paní Dranczákové, aby přítomné seznámila s tím, čeho se rozpočtová
změna týká, kdy předsedkyně čte jednotlivé kapitoly. Dále předsedkyně finančního výboru
konstatuje, že po provedení kontroly doporučuje zastupitelům schválení rozpočtové změny.
Paní Kábrtová se dotazuje, co znamenají škodní události. Starostka vysvětluje, že to jsou
peníze za škody způsobené obci, jako například paní, která s autem nabourala do popelnic,
kdy věc řešila policie a paní poté přišla a škodu uhradila, proto je to ve změně rozpočtu.
Žádné další připomínky ani návrhy nebyly.
Dále je na návrh návrhové komise hlasováno a Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3/2016
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
10/ Rozbory hospodaření ZŠ k 30.06.2016
Starostka 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. Paní Kábrtová se dotazuje, zda ZŠ vybočuje ze schváleného rozpočtu nebo zda to
odpovídá. Paní Dranczáková uvádí, že ne, ale že pokud hrozí nějaká změna, žádá obec.
Starostka doplňuje, že jedna změna byla, kdy bylo třeba opravit havarijní stav komínů, což
nás ale požádali (jelikož by rozpočet překročili), zda jim půlku nedá obec a proto to bylo
v rozpočtové změně. 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 30.6.2016.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Přílohou č. 3 budou zprávy finančního výboru

11/ Smluvní vztahy
Bod č. 209/16
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou smluvní vztahy, kdy prvním bodem je smlouva
s IQ projekt, kdy se jedná o firmu, která nám zajišťuje projekt na komunikaci, kdy se jedná o
druhý dodatek ke smlouvy, tedy ti co chodí na ZO ví o čem se bude jednat. Uvádí, že projekt
se zdržel zejména díky nutnosti geologického průzkumu a dále napojení na některou stávající
komunikaci. Uvádí konkrétní důvody ze smlouvy, které jsou důvodem posunu termínu
dokončení smlouvy. Dále se ptá kdo má dotazy, kdy pan Stein se ptá, kudy ta cesta povede.
Starostka uvádí, že původní záměr byla cesta okolo Marečků, což nelze z důvodu úzké cesty a
předpokládaných velkých nákladů, další varianta byla nad panelákem, kde nám však PČR DI
Sokolov nedovolí napojení, kdy jsme nakonec dohodli napojení komunikace od rybníčka
okolo paneláku dolů, přes park, okolo dětského hřiště do ulice pod panelák. Další dotazy
nebyly. Dále je hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou IQ PROJEKT s.r.o. a pověřuje starostku podpisem
dodatku smlouvy.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 210/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem ze smluvních vztahů je dodatek smlouvy panu
Ing. Šedivci, který nám provádí projekt na víceúčelové hřiště. Je třeba prodloužit termín,
neboť máme stále problém, aby nás nechali kanalizace napojit na síť s odvodněním hřiště.
Uvádí, že již zjistil cenu, kolik účtuje Immograd za čističku kanalizacím a je to asi 15,- Kč,
kdy vyžádal od meteorologického ústavu souhrn srážek za poslední 3 roky. Odpověď s údaji
dorazila až dnes. Dále uvádí, že ročně v Libavském Údolí spadne v průměru asi 600L vody na
metr čtvereční, kdy spočítal, že předpokládané náklady za odvod vody za rok by bylo asi cca
5000,- Kč. Uvedl, že vyvolá další jednání s Immogardem a vodárnami a dojedná podmínky
možnosti napojení odvodnění hřiště do kanalizace. Pak může být projekt dokončen. Uvádí, že
proto je potřeba posunou termín dokončení a schválit dodatek. Žádné dotazy nebyly. Dále je
hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo s firmou Ing. Jiří Šedivec a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 211/16
Místostarosta uvádí, že další bod vznikl na základě stížnosti občanů z domu, kde bydlí pan
Dančák a paní Kováčová, kteří si stěžují na cestu za domy, kde se práší a voda jim teče na
barák. Dále také stížnosti občanů z paneláku na prašnou cestu nad panelákem k rybníčku, kde
se strašně práší do oken a na balkony. Uvádí, že jsme nechali udělat nabídku na zpevnění
těchto komunikací, kdy jsme obdrželi 2 nabídky, přičemž levnější byla nabídka údržby silnic
Karlovarského kraje. Podkladem je frézovaný asfalt, který sluníčko zatáhne a je z toho solidní
cesta. Paní Kábrtová uvádí, že přece paní Kováčová tam nemusí jezdit za ten dům.
Místostarosta uvádí, že musí, že tam lidi jezdí dokola jako točna a parkují tam, protože nemají
kde parkovat. Starostka doplňuje, že tam jsou díry a bahno, a že i když se to opravuje, je to

nedostatečné. Paní Bobčíková doplňuje, že problém je ta voda co teče k baráku a k fasádě
domu. Starostka doplňuje, že toto je dočasná varianta, kdy do budoucna by se mohla udělat
cesta úplně nová, až by si domu vyřešili fasády apod. Paní Kábrtová se ptá, zda to pak poteče
do kanalizace a paní Bobčíková uvádí, že to neteče do kanalizace ale do svahu na louku
k zahradám, kdy teď to teče opačně. Dvě ty akce by stály asi 101.000,- Kč. Paní Kábrtová
uvádí, že aby to tomu pomohlo, starostka uvádí, že by mělo, když se to vyspáduje. Doplňuje,
že to prášení, které vadí v paneláku by taky pomohlo, což jim vadí. Paní Kábrtová doplňuje,
že hlavně, aby to pomohlo. Jiné dotazy nebyly. Dále je hlasováno, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy s Údržbou silnic Karlovarského kraje a. s. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 212/16
Starostka uvádí, že další bod navazuje na předchozí, kdy nám vždy na stavební
činnosti provádí stavební dozor pan Gaži, který by dohlédl právě na tu akci týkající se
komunikací a pracoval i jako dozor u opravy zastávky. Uvádí, že s ním máme dlouhodobé
zkušenosti a zachránil nám mnoho peněz. Uvádí, že smlouvu všichni obdrželi a navrhuje jí
schválit. Paní Kábrtová uvádí, že to s tím až tak nesouvisí, ale jestli se nám zastávka líbí?.
Starostka uvádí, že ano. Paní Kábrtová říká, že je ta zastávka šílená. Starostka uvádí, že se
spíše setkala s kladnými ohlasy. Paní Kábrtová uvádí, že když se sejde z těch schodů, tak
musí obejít tu zastávku. Starostka uvádí, že je to kvůli dešti a celé to zadělat nešlo a nebylo to
pěkné. Pan Stein doplňuje, jak by to šlo udělat, že zastávka je hezky udělána, ale šlo to z boku
provést jinak. Starostka uvádí, že celé by to bylo nákladné a na předchozím zasedání všichni
návrh viděli a odsouhlasili a účelem bylo, aby na lidi nepršelo, a to nebude. Pan Stein
doplňuje, že jen jak dole je ta škvíra tak teče dovnitř a šlo by to ještě zadělat. Starostka
doplňuje, že kdyby tam pršelo, lze čelo snížit. Dále, že slyšela kladné ohlasy a je to věc
názoru. Poté se vrací zpět k té smlouvě. Pan Stein se ptá, zda bude i druhá zastávka opravena.
Starostka doplňuje, že nechala zpracovat nabídku pro představu. Nikdo další dotazy neměl.
Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy
č. 548/16 s Milanem Gaži
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
12/ Pronájmy a prodeje pozemků – (p. Marek, p. Jánošíková, p. Jánský, Dofek, p.
Hájková, záměr býv. Pošta)
Bod č. 213/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky. Na základě zveřejněného záměru
prodeje pozemku č. 127/2 z minulého zasedání, kdy se jedná o kousek pozemku u hospůdky u
rybníčka, kde má pan Marek zahradu, jsme obdrželi 1 žádost tedy pana Marka, který už
pozemek užíval a přišlo se na to až při zaměření. Nic nebrání o schválení prodeje. Dále je
hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s prodejem části pozemku p.
č.127/2 k. ú. Libavské Údolí o výměře 10 m2 Zdeňkovi a Vlastě Markovým za 50 Kč/m2.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

Bod č. 214/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem zveřejněný záměru pronájmu pozemku č. 141/1
z minulého zasedání, kdy se jedná o pozemek vedle Marečků v horní části obce. Uvádí, že
paní Jánošíková si o zahrádku požádala a vzhledem k tomu, že je zde dotazuje se jí jak by
zahradu chtěla využívat. Paní Jánošíková uvádí, že by tam chtěla mít psa. Místostarosta uvádí,
že je to vlastně vedle domu, kde bydlí. Dále uvádí, že o zahradu si požádal i paní Hájková,
kdy zde však není a nemůže se jí zeptat. Paní Bobčíková se ptá kdo to je? Starostka uvádí, že
bydlí v paneláku, a že zde dlouho nebydlí. Místostarosta uvádí, že máme tedy dvě žádosti o
kterých budeme hlasovat. Paní Kábrtová se ptá, že když nemáme tedy žádná kritéria, kolikátá
je to žádost paní Hájkové a paní Jánošíkové, že nemáme podle čeho rozhodovat. Místostarosta
uvádí, že paní Hájková si v minulosti žádala o zahrádku, paní Jánošíková až teď, nicméně je
na zastupitelích, jak budou hlasovat, kdy on osobně se přiklání k žádosti paní Jánošíkové,
neboť je to hned vedle jejich baráku a rozumí důvodům proč pozemek chce. Evidentně
zahrádek je dost když každé zasedání nějakou schvalujeme a nebojí se že by v budoucnu
nebyly. Dále uvádí, že paní Hájková neví proč nepřišla, a že zahrádka je zcela nahoře a kdoví
jestli paní Hájková ví o jakou zahradu jde. Paní Kábrtová uvádí, že zde už jednou byla.
Místostarosta navrhuje hlasovat. Paní Káhbrtová uvádí, že to chce informace, a že to je pořád
dokola. Místostarosta uvádí, že nemá žádné informace, že si paní Hájová požádala o zahradu
paní Jánošíková taky a paní Jánošíková nám informace tady dala a víc informací nemá. Paní
Kábrtová se tedy opakovaně ptá podle čeho se budeme rozhodovat. Pan Pekuniak z řad
občanů doplňuje, že pokud někdo něco chce, tak by tam dnes měl být. Paní Kábrtová uvádí,
že třeba nemůže a v minulosti zde už byla. Podle toho, že někdo nepřijde to nejde brát. Paní
Kábrtová opět uvádí, že jsme řešili, že nemáme žádná kriteria a pan Pekuniak se ptá jaká by
měla být. Paní Kábrtová uvádí, že různá, že třeba když někdo žádá opakovaně, že už
v minulosti jsme to probírali. Starostka uvádí, že to je individuální, že hlasujeme podle
vědomí svědomí. Paní Kábrtová se ptá, jak tedy budeme hlasovat. Paní Květoňová uvádí, že
bude pro paní Hájkovou, že její kriterium je, že si žádá potřetí. Paní Kábrtová uvádí, že to
chce co nejvíc informací, že je to opravdu těžké. Další připomínky nebyly.
Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem
pozemku p. č. 141/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 862 m2 paní Andree Hájkové od
04.08.2016 do 04.08.2017.
ano 2 (Květoňová, Kábrtová) ne 3 (Bobčík, Gajičová, Šebestýnová) zdržel 2 (Květoň,
Dranczáková)
Návrh nebyl schválen
Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem
pozemku p. č. 141/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře cca 862 m2 paní Libuši Jánošíkové od
04.08.2016 do 04.08.2017
ano 3 (Bobčík, Gajičová, Šebestýnová)
Dranczáková)

ne 0 zdržel 4 (Kábrtová, Květoňová, Květoň,

Návrh nebyl schválen
Starostka uvádí, že bod nebyl schválen a přesune se na příští zasedání.

Bod č. 214/16
Místostarosta uvádí, že na minulém zasedání jsme schválili záměr pronájmu kůlny po
výpovědi pana Šiváka. O kůlnu projevil zájem pouze pan Jánský. Uvádí, že na zastupitelstvo
přišla žádost pana Dofka, kterému místostarosta sdělil, že až opustí byt a kůlnu bude jeho
kůlna taky volná což asi pochopil tak, že si o ní má požádat, ale kůlnu užívá dále
místostarosta. Tedy o kůlnu, na kterou jsme minule schválili záměr pronájmu, má zájem
pouze pan Jánský a o té budeme hlasovat. Další dotazy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že
zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem kůlny u čp. 95 Libavské Údolí panu
Josefovi Jánskému na dobu neurčitou.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 215/16
Starostka uvádí, že další bodem je pošta, kdy opustila prostory na obecním úřadě a je
na nás jak prostory využít, zda k pronájmu apod. Navrhuje schválit záměr pronájmu a třeba se
někdo přihlásí a budou z toho příjmy. Když ne budeme přemýšlet co dál. Místostarosta
navrhuje schválit záměr pronájmu a pokud se někdo přihlásí můžeme rovnou schválit
pronájem. Další návrhy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské
Údolí souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu NP čp. 110 po České poště
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

13/ Výběrové řízení na zpracovatele PD – Zpevnění plochy před čp. 73 -74
Bod č. 216/16
Starostka uvádí, že u čp. 73-74 poslední barák na výjezdu z obce, kdy si dlouhodobě
stěžují, že jsou poslední dům, který nemá před domem zpevněné plochy. Uvádí, že již jsme
jim tam navezli kameny, aby neparkovali v bahně, ale nechala by zpracovat projekt a zkusili
bychom požádat o dotaci z kraje. Uvádí, že by jim vyhověla, aby chodili domů suchou nohou
a měli kde zaparkovat. Dále uvádí, že projekt by stál cca 25.000 kdy navrhuje, že pokud
nepřesáhne částka na projekt 50.000,- neprovádělo by se výběrové řízení. Dochází k diskuzi,
jak to bude s vodou z kopce. Starostka uvádí, že problém by být neměl, že pokud tam bude
obrubník zabrání se tomu vyspádováním. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na zpevnění plochy před
čp. 73 – 74 Libavské Údolí do maximální částky 50 tis. Kč bez výběrového řízení.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

14/ Cenové nabídky - opravy výtluků, přístřešky k čp. 110
Bod č. 217/16
Starostka uvádí, že všichni zastupitelé obdrželi nabídku od firmy Asfalt OK s.r.o., kdy
nám nabídli opravy novou technologií asfaltových výtluků. Uvádí, že prošli celou obec a
nabídli jednotlivé části na opravu. Uvádí, že se ptá všech jaké mají názory a zda znají situaci
v obci a zda něco nechat opravit. Místostarosta uvádí, že z jeho pohledu je to hodně peněz a
navrhuje zkusit na zkoušku jen tu část chodníku od krámu vlevo směrem nahoru, abychom
vůbec věděli, jestli se to osvědčí. Uvádí, že je otázka, zda to bude fungovat, aby se to
nedrolilo. Starostka uvádí, že nabídka je za 53.000,- Kč a to spodní část 93m2. Místostarosta
navrhuje, že do ničeho většího by neinvestoval. Starostka uvádí, že je to na nás jak se
rozhodnout, záleží na zastupitelích. Paní Květoňová se ptá za kolik je ten kousek, starostka
uvádí, že za 53.000,- Kč 93m2. Pan Květoň uvádí, že za vyspravení je to hodně peněz.
Starostka uvádí, že opravit by si ten chodník zasloužil, kdy místostarosta uvádí, že jestli by
nebylo lepší položit celý nový asfalt. Pan Květoň navrhuje udělat celý nový ze zámkové
dlažby. Paní Kábrtová se ptá, zda je ve smlouvě záruka. Starostka uvádí, že 24 měsíců. Paní
Kábrtová uvádí, že by to zkusila na tom chodníku. Pan Květoň uvádí, že ty asfalty jsou
hrozný, že by je dal pryč a svádí to vodu dolů. Paní Kábrtová, že po zámkové dlažbě se špatně
chodí. Pan Květoň uvádí, že jak to bude vypadat, když tam udělají záplaty. Dochází k diskuzi
o jakou část jde, když je to 93m2. Pan Květoň uvádí, že by nechal udělat nabídku na
zámkovou dlažbu a porovnat to. Místostarosta uvádí, že to je hodně peněz, aby z toho nebyly
jen záplaty a nevypadalo to hrozně. Paní Kábrtová by raději asfalt než zámkovou dlažbu.
Místostarosta uvádí, že bychom se měli dohodnout jestli budeme hlasovat o jednotlivých
bodech nebo jen o chodniku. Paní Kábrtová navrhuje zkusit opravit ten chodník. Starostka se
ptá občanů. Pan Kyprý uvádí, že zámková dlažba klouže když trochu namrzne a teď vydržel
40 let. Místostarosta navrhuje přesunout bod na příští zasedání a zjistit přesně o jakou část
chodníku jde za ty peníze. Paní Kábrtová uvádí, že by nám to měli popsat a případně ukázat.
Místostarosta by to odložil a zeptal se o jakou část jde toho chodníku a jestli to nebude
flekaté. Pan Květoň navrhuje nechat udělat nabídku na zámkovou dlažbu k porovnání.
Starostka uvádí, že tento bod vynecháme a zajistí to.
Bod projednán, přesunut bez hlasování na další zasedání ZO.
Bod č. 217/16
Starostka uvádí, že dalším bodem je již schválený projekt na zateplení budovy OÚ a
pergoly, kdy jsme oslovili 5 firem na nabídky na přístřešky, jelikož výzva na zateplení ještě
nebyla, kdy na pergoly se však přihlásila pouze jedna firma s nabídkou, kdy tu zastupitelé
obdrželi. Nabídka byla za 462.000,- Kč avšak tím, že to je jediná nabídka nemůže nikdo
posoudit, zda je to hodně nebo málo a navrhuje zrušit výběrové řízení a vyhlásit ho v zimě
kdy budou mít firmy méně práce. Paní Kábrtová se ptá zda my oslovujeme firmy. Starostka
uvádí, že to dáváme na profil zadavatele na internet a jsme i povinni to tam dát, ale ještě
oslovujeme firmy. Paní Kábrtová navrhuje zveřejnit v novinách, kdy starostka uvádí, že to
stojí peníze a obce to nedělají, spíše se osloví firmy, které s tím mají zkušenosti. Místostarosta
navrhuje to také zrušit. Pan Stein se ptá o jaké přístřešky se jedná. Starostka uvádí, že se jedná
o přístřešek u obřadní síně a u kulturního zařízení. Pan Stein uvádí, že je spousta firem co to
dělá. Starostka uvádí, že se ale nikdo nepřihlásil. Pan Kyprý uvádí, že by to udělali spolu s p.

Steinem a ptá se kolik na to máme v rozpočtu. Starostka uvádí, že zatím nic. Místostarosta
uvádí, že to musí být v souladu s projektem a jde i o zemní práce podloží. Žádné další dotazy
a připomínky nebyly. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí
se zrušením výběrového řízení na „Přístřešky u budovy Obecního úřadu“ z důvodu nedostatku
přihlášených uchazečů.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 218/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je naše stará sekačka, kdy máme již novou. Jak
již říkal na minulém zasedání, nabídli jsme starý za odkup při koupi nového, ovšem řekli nám,
že je bezcenný a nechtěli jej. Vzhledem k tomu nechal zpracovat odborné vyjádření na ten
traktor a jeho cenu, kdy má hodnotu dnes 8.000,- Kč a za tu cenu jej můžeme nabídnout
k prodeji komukoliv, kdo bude mít zájem. Paní Kábrtová se ptá, zda je pro obec nevyužitelný
a místostarosta uvádí, že ano. Paní Květoňová se ptá, zda je funkční, kdy místostarosta uvádí,
že ano, ale je poruchový a jsou s ním potíže. Pan Stein se ptá, zda ta nabídka bude někde
viset. Místostarosta uvádí, že na úřední desce proto to schvalujeme. Pan Stein se ptá, že když
odepisujeme nějaký majetek, zda jej nabízíme občanům. Starostka vysvětluje, že pokud se
jedná o věc, která má ještě hodnotu jako teď traktor, tak nabízíme, ale pokud je věc poškozená
a oprava dražší než ta věc, tak ne. Jako příklad uvádí, že se v minulosti prodávala křesla a
taky to bylo na úřední desce. Pan Stein se ptá, zda to ví všichni. Starostka uvádí, že je to
zveřejněno a nemůže každého zvlášť informovat. Místostarosta doplňuje, že pokud to
schválíme, bude cena traktoru 8000,- Kč a každý se může přihlásit a příští zasedání to budeme
schvalovat. Další dotazy nebyly. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské
Údolí souhlasí se zveřejněním záměru prodeje zahradního traktor Husquarna CHT 220
TWIN, rok výroby 2007, dle znaleckého posudku za cenu 8.000,- Kč.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Místostarosta doplňuje, že se taky může stát, že se za tu cenu nikdo nepřihlásí a příště budeme
muset cenu snížit.

15/ Různé (žádosti o poskytnutí dotace Majoretes + David Pekuniak, prodej traktoru,
žádost p. Kacetlové, odpis pohledávek)
Bod č. 219/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou žádosti o příspěvky. První je žádost
mažoretek z Kynšperka, které chtějí jet do Pekingu. Paní Šebestýnová doplňuje, že peníze
dostali už od Kynšperka a jedná se o dospělé mažoretky, které si samy vydělávají a není pro
to dát jim příspěvek. Ví, že to není levné jet do Pekingu, ale že velké mažoretky už se dostaly
hodně na cesty. Paní Květoňová se ptá, zda se tedy nejedná o děti, kdy paní Šebestýnová
uvádí, že ne. Starostka uvádí, že budeme tedy hlasovat o tom, zda vůbec poskytneme dotaci a
pokud ano tak pak částku. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí

souhlasí s poskytnutím dotace Majoretes Kynšperk nad Ohří na mezinárodním hudebním
festivalu v Pekingu.
Neschválen ano 1 (Květoň) ne 5 zdržel 1 (Kábrtová)
Bod č. 219/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost od pan Davida Pekuniaka, občana naší
obce, který se v nedávné době zúčastnil mistrovství světa v karate v Irském Dublinu. Nemohl
dnes přijít, omluvil se, že je v práci, ale je zde jeho bratr, který také dělá karate jako David.
Pan Pekunik uvádí, že zastřešuje jako prezident asociace karate, kdy se snaží získat nějaké
příspěvky, neboť ty soutěže jsou drahé a teď po dvou letech požádali i obec odkud David je.
Uvádí, že David dělá maximum a i v zahraničí má vlajku s jménem obce a dostal se daleko a
na špici a je to na zvážení. Místostarosta uvádí, že si žádal dvakrát, kdy na cestu do Irska kde
už byl a teď na Itálii. Uvádí, že byl v Dublinu, byl na 3. místě a v týmech na 1 místě. Uvádí,
že obdržel fotky, které zveřejníme na našem webu. Uvádí, že je to úspěch pokud reprezentuje
ČR a naší obec a že se jedná o sport, a všichni jsme chtěli sport podporovat i když je to sport
individuální a navrhuje mu nějakou částku poskytnout. Pan Pekuniak upřesňuje, že sezóna
stojí cca 70.000,- Kč a jak jsou tyto sporty nákladné. Starostka uvádí, že píšou v žádosti, že
cesta do Itálie a startovné stojí 8.500,- Kč, kdy pan Pekunik to upřesňuje jak to chodí s penězi
a náklady na sport. Starostka navrhuje poskytnout půlku z 8.500,- Kč. Paní Květoňová uvádí,
že je to úspěch, a že během krátké doby o něm hodně mluví. Paní Květoňová navrhuje 5.000,Kč. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 5.000,- Kč Davidovi Pekuniakovi na účast MS v karate
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod č. 220/16
Místostarosta uvádí, že další bod je úplně čerstvý, kdy nás paní Kacetlová z Kolové
požádala o změnu obecně závazné vyhlášky s tím, aby se v neděli nesekalo a neřezalo dřevo
apod., že na Kolové je to ruší, že jsou lidi, kteří v neděli sekají.
Uvádí, že mluví za sebe a ví, že to může být nepříjemné, ale pokud někdo pracuje celý
týden na šichty a má jediný den volno v neděli nebo jindy pršelo, tak je proti tomu, abychom
to plošně zakazovali, aby si někdo nemohl nařezat dřevo na zimu v neděli, když má zrovna
jediný den volno. Starostka souhlasí. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí souhlasí se zapracováním změny do OZV o veřejném pořádku o zákazu
rušení klidu v neděli
Neschválen ano 0 ne 7 zdržel 0
Bod č. 221/16
Starostka uvádí, že další bod je také čerstvý, kdy paní Šubová nám dlužila dlouhodobě
poplatky z odpad, kdy jsme to předali právníkovi, ale ta zemřela a nenechala žádné dědictví a
právník doporučuje pohledávku odepsat. Paní Kábrtová se ptá o jakou částku jde. Starostka
uvádí, že 6524,- Kč. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí

s odpisem pohledávky za paní Šárkou Šubovou ve výši 6.524,- Kč. Starostka uvádí, že
součástí bude i dopis právníka.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

16/ Diskuze
V diskuzi se pan Stein ptá, co zamýšlíme s rybníčkem. Starostka uvádí, že se jedná o
studii, která bude řešit hráz apod. Dále se pan Stein komu patří ta bouda plechová u rybníčka.
Místostarosta uvádí, že zahrádkářů a těch co si to postavili a vybudovali. Pan Stein uvádí, že
tam měl kdysi elektřinu a někdo mu to odpojil. Pan Stein uvádí, že tam elektřina je. Dochází
k diskuzi o elektřině. Pan Stein uvádí, že ho nechtějí do té boudy pustit připojit. Starostka
uvádí, že to musí řešit s ČEZem, že to nevyřešíme nebo s lidmi kteří to mají. Pan Kyprý se
ptá, zda se může v neděli řezat dříví. Starostka uvádí, že ano, ale je to s ohledem na ostatní.
Paní Bobčíková uvádí, že by se měli lidi jako David uvést v kronice a také paní Kolárová šila
pro vojáky a jde k ministrovi obrany. Starostka uvádí, že se to nemáme jak dozvědět. Paní
Bobčíková uvádí, že k tomu zjistí informace.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 10. řádné zasedání ZO v 18:25
hodin.
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