Zápis
z 14. zasedání (mimořádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 13.04.2017
v zasedací síni Obecního úřadu od 16.00 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.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání
Jmenování ověřovatelů
Volba návrhové komise
Smluvní vztahy – Sokostav s.r.o.
Svoz komunálního odpadu (cenové nabídky)

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/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Kuhlová a Stanislav Květoň a jmenováni. Jiné návrhy
nebyly.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
3/ Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni paní Alena Květoňová a Martina Špačková,
zapisovatelkou paní Bc. Jana Dranczáková. Jiné návrhy nebyly.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
4/ Smluvní vztahy
Starostka informuje, že proběhlo výběrové řízení resp. průzkum trhu na zhotovitele dvou akcí
a to opravu zpevněné plochy před čp. 73 a 74 a opravu opěrné zdi směrem k autobusové
zastávce. Byli osloveni vždy 3 uchazeči z nichž u obou akcí vyhodnotila komise pro výběrová

řízení firmu Sokostav Sokolov. Smlouvy zastupitelé obdrželi včas, aby si je mohli
prostudovat. Starostka doplňuje, že obě smlouvy prověřil právní zástupce obce a dotazuje se
zda má někdo se zastupitelů nebo občanů ke smlouvám připomínky. Paní Kábrtová
upozorňuje, že v obou smlouvách je chybně uveden rok 2016 v datu dokončení díla. Starostka
děkuje a dodává, že chybu odstraníme. Pan Stein se dotazuje, čí je opěrná zeď pod čp. 73 a
74, že je také ve špatném stavu. Starostka odpovídá, že zeď je také naše, že o jejím stavu
víme, ale že se musí opravy provádět postupně. Další připomínky nebyly. Je hlasováno o
návrzích:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výsledky z hodnocení nabídek a realizace
Staveb – Opravu zpevněných ploch u bytového domu čp. 73 a čp. 74 k. ú. Libavské Údolí a
opravu opěrné zdi k autobusové zastávce – Libavské Údolí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
SOKOSTAV HT s. r. o. na opravu zpevněných ploch u bytového domu čp. 73 a čp. 74 k. ú.
Libavské Údolí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
SOKOSTAV HT s. r. o. na opravu opěrné zdi k autobusové zastávce – Libavské Údolí a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdržel se 0

5/ Svoz komunálního odpadu (cenové nabídky)
Starostka informuje přítomné, že Správa majetku Kynšperk nám vypověděla k 30.4.2017
smlouvu na svoz komunálního odpadu. Z tohoto důvodu byly osloveny a vyzvány firmy ASA
a Sotes Sokolov k předložení cenové nabídky na tuto činnost. Zastupitelé obě nabídky (viz
příloha č. 1 a č. 2 zápisu) obdrželi řádně a včas. Firma Sotes svou nabídku přehodnotila a
v den zasedání předložila opravenou nabídku (viz příloha č. 3 zápisu). Starostka informuje
zastupitele o výhodách, které Sotes v nabídce nabízí. Paní Kábrtová doplňuje, že Sotes má
dobré jméno po celém kraji. Po porovnání nabídek vychází nejlevněji firma Sotes a je
hlasováno o návrzích na usnesení:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí výpověď k 30.04.2017 Správy majetku
spol. s. r. o. na svoz komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí na základě předložených cenových nabídek
uzavřít smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Sotes Sokolov a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Starostka se dotazuje, zda má někdo nějaké závažné dotazy a problémy a pokud tomu tak
není, dnešní zasedání ukončíme.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 14. řádné zasedání ZO v 16:15
hodin.

Ověřovatelé:
Jana Kuhlová

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

Stanislav Květoň

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

Zapisovatelka: Bc. Jana Dranczaková

Ing. Petra Gajičová
starostka

