Zápis
ze 12. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 15.12.2016
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluveni pan Květoň a paní Květoňová)
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. 5/2016
8. Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2016
9. Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2016
10. Rozpočet místní knihovny pro rok 2017
11. Rozpočet ZŠ a MŠ 2017
12. Rozpočet obce 2017
13. Rozpočtový výhled 2019
14. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2017
15. Odměny členů ZO
16. Plnění Programu rozvoje obce 2015 – 2018
17. Plán práce 2017
18. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
19. Prodej traktoru, pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Pernicová, p. Stein, p.
Sýkorová, p. Hájková, p. Jánošíková)
20. Různé (Finanční příspěvek pro Pomoc v nouzi o.p.s.)
21. 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 7 ne 0 zdržel 0
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
Na návrh ověřovatelů z 11. řádného zasedání ZO paní Martiny Špačkové a Silvie
Šebestýnové byl zápis schválen.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

3/ Kontrola usnesení
Starostka konstatuje, že vzhledem k tomu, že předsedkyně kontrolního výboru paní
Květoňová není přítomná pro nemoc a kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
přesuneme na příští zasedání ZO.
4/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi paní Janu Kuhlovou a Janu Dranczákovou a jmenováni.
Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
5/ Volba volební návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Martina Špačková a zapisovatelem
pan Bc. Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 7 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 7 ne 0 zdržel 0
7/ Rozpočtová změna č. 5/2016
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a jmenuje jednotlivé
body dle programu od bodu č. 7 až po bod č. 15. Uvádí, že všechny podklady
k finančním záležitostem obdrželi zastupitelé, byly zveřejněny na úřední i elektronické
desce a obdržel jej i finanční výbor. Předává slovo předsedkyni finančního výboru, která
nejprve čte k bodu č. 7 rozpočtové změně, 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. 5/2016. Bez připomínek.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
8/ Rozbory hospodaření Obce k 30.09.2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce a 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 30.09.2016
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

9/ Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ k 30.09.2016
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření ZŠ a 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 30.09.2016
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
10/ Rozpočet místní knihovny pro rok 2017
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet místní knihovny a předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte rozpočet a uvádí, že finanční výbor rozpočet
projednal a doporučuje jej ke schválení. Paní Kábrtová se dotazuje, kolik chodí do knihovny
lidí. Starostka uvádí, že to upadá a chodí málo lidí. Uvádí, že paní Kovářová asi bude chtít i
končit. Paní Kábrtová se ptá, zda je tam internet a starostka uvádí, že ano, a že to není jen u
nás, že to upadá všude. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet knihovny pro rok
2017 ve výši 18.000,- Kč.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
11/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2017
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2017 a předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte rozpočet a uvádí, že finanční výbor rozpočet
projednal a doporučuje jej ke schválení. Starostka doplňuje, že příspěvek se neměnil několik
let a navrhuje navýšit na drobné opravy. Paní Kábrtová se ptá, na co konkrétně chtějí navýšit
peníze. Starostka uvádí, že to nemají přesně specifikované, ale chtějí opravit sociální zařízení
a na nákup knih, časopisů a učebních pomůcek. Paní špačková doplňuje, že toalety jsou
strašné a o ty jde hlavně. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ pro rok
2017 a příspěvek zřizovatele je 900.000,- Kč.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
12/ Rozpočet obce 2017
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočet obce pro rok 2017 a předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte příjmy a výdaje. Dále předsedkyně uvádí, že
finanční výbor rozpočet projednal a doporučuje jej ke schválení. Starostka doplňuje, že
doplácíme ještě splátku na nákup zahradního traktoru úvěrem, proto jsou příjmy menší než
výdaje. Pan Stein se dotazuje, zda částka na zateplení OÚ je určena přesně. Starostka
doplňuje, že to je pouze odhad. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočet obce pro
rok 2017
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)

13/ Rozpočtový výhled 2019
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozpočtový výhled na rok 2019 a předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte příjmy a výdaje. Dále uvádí, že finanční výbor
rozpočtový výhled projednal a doporučuje jej ke schválení. Starostka doplňuje, že jde o
dokument, který musíme ze zákona zpracovat, ale není závazný když se pak tvoří rozpočet na
daný rok. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2019.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
14/ Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2017
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 finanční
výbor a zastupitelé vše obdrželi. Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková uvádí, že
finanční výbor byl seznámen a doporučuje schválení. Dále je hlasováno o tom, že ZO
schvaluje finanční vztah k rozpočtu zřizovatel pro rok 2017.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
15/ Odměny členů ZO
Starostka uvádí, že dalším bodem jsou odměny členů zastupitelstva. Předsedkyně
finančního výboru paní Dranczáková uvádí, že novelou vlády se zvyšují odměny zastupitelům
až o 4% a že finanční výbor byl seznámen a nechává schválení na zastupitelstvu obce.
Starostka doplňuje jednotlivé částky zastupitelů a místostarosty. Paní Kábrtová se dotazuje
kolik máme obyvatel a starostka uvádí, že bylo 590 obyvatel, tedy se násobí pohyblivá složka
6x. Dále je hlasováno o tom, že ZO 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 1.1.2017 takto: místostarosta: pevná složka 8.325 Kč + 1.447 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 1.687,Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 511,- 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 6 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0
16/ 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. Pan Stein uvádí, že se v obci více stromů kácí,
než sází. Místostarosta uvádí, že jsou zde staré stromy, které se pokácet musí. Pan Stein
uvádí, že se zde kácí i zdravé stromy a kácí je kde kdo. Místostarosta uvádí, že jsou stromy,
které se musí pokácet s ohledem na výšku a místo. Pan Stein uvádí, že si tu motorovkou kácí

kdo chce. Starostka se ptá, zda o někom ví, kdy pan Stein uvádí, že nebude jmenovat. Pan
Stein uvádí, že hlavně kácíme, než sázíme a že když někdo potřebuje dřevo, jde si pokácet
strom a ještě mu to zaměstnanci obce odvezou. Místostarosta uvádí, že dřevo si lidi od obce
kupují na základě ceníku, který byl zastupiteli schválen. Pan Stein uvádí, že ho nikdy nikde
neviděl. Dále uvádí, že si tu kácí kdo chce bez povolení. Místostarosta uvádí, že na to vždy
povolení je. Starostka uvádí, že povolení o kácení vydáváme a pokud někomu odvážíme
dřevo, tak za to platí a víme o tom. Paní Kábrtová se ptá, jak to lidi vědí, že prodáváme dřevo.
Místostarosta uvádí, že se to tu ví už asi 15 let, a že to lidi ví. Dále že v Kynšperku taky
prodávají dřevo a neříkají to na každém zasedání a nevyvěšují. Paní Kábrtová uvádí, že se
přece nebude nikdo chodit ptát. Místostarosta uvádí, že se může přijít kdokoliv zeptat a chodí
se lidé ptát a normálně to funguje už léta a pokud má někdo o dřevo zájem musí se přijít
zeptat. Pan Petr Tomáš se ptá, zda existují účtenky za dřevo. Místotarosta uvádí, že jsou
v účetnictví obce. Pan Tomáš se ptá, zda je možno mu je dát k nahlédnutí a místostarosta
uvádí, že o tom pochybuje a že jako občan nemá právo nahlížet do účetnictví. Pan Tomáš
uvádí, že je to veřejná informace a má právo. Starostka uvádí, že má tedy přijít. Pan Tomáš
uvádí, že pokud obec něco prodá ,tak je to veřejná informace. Místostarosta uvádí, aby si o tu
informaci požádal. Pan Tomáš uvádí, zda se neprodává pořád tomu stejnému člověku. Paní
Dranczáková uvádí, že z účetnictví vyplývá, že nejde jen o jednoho člověka. Paní Kábrtová se
ptá, jak často se dřevo prodává. Místostarosta uvádí, že pokaždé když se kácí, že jde o příjmy
obce. Paní Kábrtová navrhuje zveřejnění toho kácení. Pan Tomáš se ptá na částky, kdy mu je
sděleno, že měkké dřevo je asi za 50,- Kč a tvrdé za 100,- Kč. Pan Tomáš uvádí, že je to
málo. Starostka uvádí, že cenu schválilo zastupitelstvo. Paní Kábrtová uvádí, že navrhuje
přehodnotit cenu na příštím zastupitelstvu i informovanost. Starostka uvádí, že to projednáme
příště.
Dále je hlasováno, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí plnění plánu
rozvoje obce za 2015 – 2018.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
17/ Plán práce 2017
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. Dále je hlasováno o návrhu plánu práce a zastupitelstvo schvaluje plán práce na
rok 2017
Schválen ano 6 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0
18/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
a) Starostka uvádí, že je valná hromada a čte program, kdy uvádí, že cena vody se
navyšuje z důvodu navýšení povrchové vody Povodím Ohře. Cena na rok 2017 vodné
činí 44,44,- Kč, stočné 41,57,- Kč a 1m3 bude stát 97,76,- Kč. Uvádí, že zastupitelé
obdrželi obsáhlé materiály a zda má někdo dotazy. Pan Stein se dotazuje, zda by nešlo
nešetřit na obci a když se ta voda zdražuje, jestli by nebylo lepší vykopat v obci studny
a udělat obecní vodovod. Aby firma vykopala studny pro všechny občany. Uvádí, že
na jedné obci, kde byl, byla na kraji studna a celá obec měla svoje zásoby a jestli by to
nešlo taky tak. Starostka uvádí, že se všude zdražuje voda. Pan Špačková uvádí, že

aspoň máme to štěstí, že máme dobrou vodu, a že se dá aspoň pít. Pan Stein uvádí, že
není dobrá, že se ta voda nedá pít. Paní Bobčíková uvádí, že by se zase musel dělat
rozbor vody, což stojí peníze. Pan Stein uvádí, že to není problém. Dále je hlasováno o
delegování starostky na valnou hromadu a ukládá jí, aby kladně rozhodla na jednání o
těchto bodech:
a) schválení výše vodného a stočného pro rok 2017,
b) schválení výše nájemného pro rok 2017 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 a
dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
c) schválení plánu investic pro rok 2017,
d) schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku společnosti
e) schválení budoucího nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa –
část splaškové kanalizace,
f) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově – II. etapa - část splaškové
kanalizace a vodovodu dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
19/ Prodej traktoru, pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Pernicová, p. Stein, p.
Sýkorová, p. Hájková, p. Jánošíková)
Bod 255/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je prodej zahradního traktoru, kdy na předchozím
zasedání jsme schválili záměr prodeje za nejnižší cenu 8.000,- Kč. Uvádí, že k dnešnímu dni
nepřišla žádná nabídka, ale dnes na zasedání byly předloženy dvě nabídky, tedy obálky a žádá
o jejich otevření. Starostka uvádí, že v obálce je nabídka pana XXX za částku 10.505,- Kč a
druhá je od pana XXX za částku 8.500,- Kč. Místostarosta tedy konstatuje, že více nabídek
nebylo a s ohledem na cenu navrhuje zastupitelům schválit prodej panu XXX za částku
10.505,- Kč. Dále je hlasováno, že zastupitelstvo schvaluje prodej zahradního traktoru
Husquarna CHT 220 TWIN, rok výroby 2007 p. Petru Tomášovi za cenu 10.505,- Kč a
pověřuje starostku obce zajištěním kupní smlouvy prostřednictvím právního zástupce obce.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

Bod 256/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy se jedná o pronájmy zahrady
paní Pernicové a pana Steina, kterým končí nájemní smlouva a žádají o prodloužení. Uvádí,
že nejprve budeme schvalovat záměr pronájmu. Starostka uvádí, že paní Pernicová donesla
žádost pozdě, že nebyla zastupitelům zaslána, ale je zde k dispozici, kdyby jí někdo chtěl
vidět. Dále je hlasováno, že ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 74 k. ú.
Libavské Údolí o výměře cca 129 m2 1.2.2017 do 1.2.2018.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0
Bod 257/16

Dále je hlasováno, že ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 74 k. ú.
Libavské Údolí o výměře 116 m2 od 02.03.2017 do 02.03.2018
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

Bod 258/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je pronájem pozemku p.č. 141/1, kdy se jedná o
zahradu, kterou jsme již dvakrát projednávali a jsou o ní dva zájemci, tedy paní Jánošíková a
paní Hájková. Uvádí, že všichni měli dost času od minulého zasedání se rozhodnout, jak
budou hlasovat, neboť jsou dva zájemci. Uvádí, že minule jsme to probírali, kdy oba zájemci
zahrádku chtějí, záměr byl řádně zveřejněn. Paní Kábrtová se ptá, že jsme minule řešili i jinou
zahradu, jak to dopadlo. Místostarosta uvádí, že to bude předmětem dalšího jednání, kdy paní
Procházková již dala ze zahrady výpověď, ale až k 31.12.2016, kdy se jedná o zahradu nad
panelákem a přímo nad bydlištěm paní Hájkové, která se nemůže z pracovních důvodu
dostavit. Paní Kábrtová se ptá, zda má o zahradu dále zájem, kdy místostarosta uvádí, že
pravděpodobně ano, neboť žádost zde je pořád. Paní Kábrtová doplňuje, že ta zahrada je
několikanásobně větší a paní Hájková žádá opakovaně na rozdíl od paní Jánošíkové.
Místostarosta uvádí, že ano, že to tak je. Dále místostarosta navrhuje, že bychom nejprve
hlasovali o žádosti paní Jánošíkové a pokud by nebyla zahrada schválena, tak o žádosti paní
Hájkové. Dále je hlasováno, že ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 141/1 k. ú. Libavské
Údolí o výměře 550 m2 p. Libuši Jánošíkové od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Schválen ano 6 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0

Bod 259/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je výpověď ze zahrady paní Procházkové, kdy
nejprve vezmeme výpověď na vědomí a rovnou můžeme schválit záměr pronájmu. Dochází
k diskuzi, zda má ta zahrada plot nebo ne, kdy pan Stein popisuje kde je ta zahrada, a že plot
má. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď
p. Procházkové k 31.12.2016 z části pozemku p. č. 74 o výměře 92 m2.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

Bod 260/16
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je právě rovnou záměr pronájmu. Dále je
hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 92 m2 od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

Bod 261/16

Místostarosta uvádí, že na některém z předchozích zasedání jsme schválili záměr
pronájmu nebytového prostoru v budově obecního úřadu. Dále, že jsme na předchozím
zasedání schválili pronájem prostorů paní Sýkorové po bývalé České poště, kde ona
v současné době prostory značně rekonstruuje na své náklady. S ohledem na to, že by ráda
instalovala další stroje, tak nás požádala o pronájem právě té další místnosti. Dále uvádí, že na
tento prostor je schválen záměr a ležím nám ladem, nikdo o něj zájem nemá. Uvádí, že paní
Sýkorová si ty již pronajmuté prostory opravuje a investuje do nich a nabízí nám nyní 750,Kč za čtvrtletí + zálohy na služby. Místostarosta navrhuje, abychom prostor pronajmuli.
Starostka uvádí, že je to pro nás výhodné i z hlediska plateb záloh na vytápění. Paní Kuhlová
se ptá, zda projevil zájem ještě někdo, kdy starostka uvádí, že ne, že to visí již rok. Paní
Kábrtová se ptá, kolik je nájem za tu poštu. Starostka uvádí, že to je 1000,- Kč za čtvrtletí, ale
obec není podnikatelský subjekt. Na připomínku paní Kábrtové, že obec má být správný
hospodář reaguje, že obec se tak chová, neboť i tím, že budou hrazeny platby za teplo, je to
pro obec výhodné. Paní Kábrtová se dotazuje, kolik by tedy byl nájem celkem za oba
prostory, kdy to vychází na cca 500,- Kč měsíčně. Paní Šebestýnová uvádí, že to je docela
dost, a že to bylo v havarijním stavu a teď tam investují dost peněz, aby mohli fungovat. Paní
Kuhlová uvádí, že je dobře, že o to má někdo zájem. Pan Stein navrhuje zrušit knihovnu a
taky jí pronajmout. Starostka reaguje, že knihovnu nezruší. Dále je hlasováno o tom, že
zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje pronájem nebytového prostoru čp. 110 Libavské
Údolí na dobu jednoho roku p. Radce Sýkorové za 750,- Kč za čtvrtletí + zálohy na služby.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 1 (Kábrtová)
20/ Různé (Finanční příspěvek pro Pomoc v nouzi o.p.s.)
Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost Pomoc v nouzi o finanční příspěvek na rok
2017. Uvádí, že nám poslali dopis a čte jej, kdy se zde uvádí, jakým způsobem poskytují
dovoz stravy a pomoci. Navrhuje částku jako v roce 2015 poskytnout 6.000,- Kč. Paní
Kábrtová navrhuje 15.000,- Kč. Místostarosta se dotazuje kolika občanům službu poskytují.
Starostka uvádí, že loni to bylo 6. Dochází k diskuzi, ke komu v obci jezdí a kolik peněz to
může být na jednoho člověka. Starostka doplňuje, že se to v dopise nikde neuvádí ke kolika
občanům jezdí. Místostarosta uvádí, že by navrhnul 10.000,- Kč. Paní Dranczáková navrhuje
také 10.000,- Kč.
Dále je hlasováno nejprve o návrhu paní Kábrtové a tedy o tom, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí schvaluje poskytnutí příspěvku pro rok 2017 organizaci Pomoc v nouzi o.p.s.
ve výši 15.000,- Kč.
Schválen ano 1 (Kábrtová) ne 2 (Dranczáková, Kuhlová) zdržel 4
Návrh nebyl schválen
Dále je hlasováno nejprve o návrhu pana Bobčíka a tedy o tom, že zastupitelstvo obce
Libavské Údolí schvaluje poskytnutí příspěvku pro rok 2017 organizaci Pomoc v nouzi o.p.s.
ve výši 10.000,- Kč.
Schválen ano 7 ne 0 zdržel 0

21/ Diskuze
V diskuzi se pan Petr Tomáš ptá, jaký postoj zaujímá obec vůči té černé skládce, která
vznikla v bývalé kotelně. Starostka uvádí, že to není náš pozemek. Pan Tomáš uvádí, že to je
jedno, že je tam obrovská skládka nebezpečného odpadu a objekt není zajištěn a jsou tam
kusy betonu, které visi a můžou na někoho spadnout. Místostarosta uvádí, že jsme to
v minulosti řešili se stavebním úřadem, a že tam bylo uložena povinnost firmě, která
prováděla likvidaci kotelny a firma je však asi v konkurzu a nejsou páky na tu firmu, aby to
provedla. Pan Tomáš uvádí, že ta skládka vznikla před rokem. Starostka uvádí, že si to tam
firma vozí sama a zřejmě na to má povolení. Pan Tomáš uvádí, že o tom pochybuje, že je to
v povodňovém pásmu a je to věcí i obce. Starostka uvádí, že to prověříme a že se domnívá, že
to mají povolené a necháme to tedy prověřit. Pan Tomáš uvádí, že je to neoplocené a
nebezpečné, že to může na někoho spadnout, že tam chodí děti. Paní Dranczáková uvádí, že
by to měli alespoň oplotit.
Paní Kábrtová uvádí, že jí zaujal nápad pana Steina na studnu, kdy by stálo za to zkusit, jestli
by to nešlo, že jí to přijde dobré, že v okolních obcích taky mají studny třeba na zalévání.
Starostka uvádí, že zde máme studnu na zalévání. Paní Špačková uvádí, že zde měli i pramen
u baráku jejího otce, ale lidi si stěžovali a muselo se to zazdít, aby to teklo do kanalizace. Paní
Dranczáková uvádí, že jedna studna je tady u zahrádek, a že u druhých zahrádek máme ještě
rybníček, a že lidi čerpají vodu na zalévání. Pan Stein navrhuje ale studny využít na užitkovou
pitnou vodu. Paní Bobčíková se dotazuje, co když voda dojde a pan Stein uvádí, že by to
chtělo zavolat proutkaře, aby to zjistil, kde jsou prameny, jak hluboko. Starostka uvádí, že by
bylo potřeba hydrogeologický průzkum a ten stojí také peníze. Pan Stein uvádí příklad, že syn
si staví na Šindelové chalupu a hned dělá studnu a všichni si hned dělají svou studnu.
Místostarosta uvádí, že je rozdíl mezi studnou na jednu domácnost a studnou pro 600
obyvatel, že jsou zde studny do 100m hloubky a mají výtoč jen 1000 litrů a 4 hodiny sucho.
Uvádí, že to znamená, že by si jeden napustil vanu, druhý pustil vodu a třetí by musel hodinu
čekat na vodu. Také se každoročně mluví o vysychání spodních vod, a že s vodou bude
v budoucnu problém.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 7. řádné zasedání ZO v 18:10
hodin.

Ověřovatelé:
Jana Kuhlová

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

Bc. Jana Dranczáková

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

