Zápis
z 19. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 15.2.2018
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 9 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. 1/2018
8. Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2017
9. Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2017
10. Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2017, návrh na rozdělení HV 2017
11. Smluvní vztahy – Komterm, IQ Projekt
12. Zpráva o uplatňování ÚP Libavské Údolí
13. OZV 1/2018 (Místní poplatek za odpady)
14. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
15. Pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Stein, p. Pernicová, p. Gavčík, p. Čech, p.
Tomková, p. Hochmanová)
16. Různé (žádost o vyhrazené parkování, finanční dar p. Pekuniak, Český rybářský
svaz, Gaudeamus, p. Kopčanský)
17. 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 9 ne 0 zdržel 0
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
Na návrh ověřovatelů ze 18. řádného zasedání ZO paní Silvie Šebestýnové a Martiny
Špačkové byl zápis schválen a zároveň bylo konstatováno, že všechny body usnesení z 18.
řádného zasedání ZO jsou splněny.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

3/ Kontrola usnesení
Předsedkyně kontrolního výboru paní Květoňová konstatuje, že všechny body
usnesení z 18. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
4/ Jmenovaní ověřovatelů
Za ověřovatele byli navrženi pan Stanislav Květoň a Jana Kuhlová 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 Alena Květoňová a Martina
Špačková, 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. 1/2018
Starostka uvádí, že další 4 body jsou body týkající se hospodaření a finanční
záležitosti. 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. 1/2018. Bod bez dotazů a
připomínek.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

8/ Rozbory hospodaření Obce k 31.12.2017
Starostka uvádí, že dalším bodem je rozbor hospodaření obce. Předává slovo
předsedkyni finančního výboru, která čte komentář. Dále předsedkyně uvádí, že finanční
výbor rozbory projednal a doporučuje je ke schválení. Paní Kábrtová se dotazuje, na co byl
použit přebytek, kdy starostka uvádí, že na výstavbu hřiště. Dále je hlasováno o tom, že ZO
schvaluje rozbor hospodaření obce k 31.12.2017.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
9/ Výsledky inventarizace Obce k 31.12.2017
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, kdy čte jednotlivé položky na
vyřazení, které jsou již nefunkční nebo rozbité. Z občanů se dotazuje pan Stein, proč nebyly
inventury vyvěšeny. Starostka uvádí, že není povinností to vyvěšovat. Pan Stein se ptá, kde
jsou ty vyřazené věci a starostka uvádí, že jsou zde. Paní Kábrtová se ptá, co se s nimi
zamýšlí, jestli by si chtěl pan Stein koupit. Starostka uvádí, že může, ale ty věci jsou
nefunkční. Pan Stein uvádí, že starostka určitě nebyla bez lednice. Starostka uvádí, že ta stará
lednice se dala do kulturního zařízení a je tam stále a je již nefunkční a co by tedy p. Stein
navrhoval, aby jsme s ní udělali. Dále je hlasováno o tom, že ZO schvaluje výsledky
inventarizace za rok 2017, včetně návrhu na vyřazení majetku.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
10/ Rozbory hospodaření ZŠ k 31.12.2017, návrh na rozdělení HV 2017
Bod 388/18
Předsedkyně finančního výboru paní Dranczáková sděluje jednotlivé položky a
výsledky hospodaření školy. Dále sděluje, že přebytek hospodaření 59.626,- Kč, kterou škola
chce přesunout do rezervního fondu a má být využít na opravu tělocvičny, která nebyla v roce
2017 realizována. Dále uvádí, že finanční výbor rozbory hospodaření projednal a doporučuje
je ke schválení. Starostka se dále dotazuje, zda má někdo připomínky, kdy žádné nebyly.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
Bod 389/18
Dále starostka dává hlasovat samostatně o schválení návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Libavské Údolí za rok 2017 dle přílohy.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

11/ Smluvní vztahy
Bod 390/18
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
2018 – přílohy č. 1 ke smlouvě TE 138-10/09 s Komterm Čechy, s.r.o., Praha 4 a pověření
starostky podpisem smlouvy.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
Bod 391/18
Starostka uvádí, že dalším bodem je dodatek č. 3 a prodloužení termínu se společností
IQ Projekt, která nám zpracovává projekt na komunikace v horní části obce, kdy dochází
k průtahům a projektantka nás žádá o posunutí termínů. Dále čte dopis a žádost od
projektantky, kde uvádí, že v současné době bylo stavební řízení na stavebním úřadě
pozastaveno k zajištění přeložky vedení elektřiny. Starostka doplňuje, že v současné době je
v cestách vedení elektřiny a přeložka by vycházela asi na 350.000,- Kč. Kdy ČEZ navrhnul,
abychom dali žádost o připojení budoucích lokalit a žádost byla již podána, ale smlouvu
zkontroluje právník. Z tohoto důvodu není možné v realizaci projektu pokračovat. Uvádí, že
všichni zastupitelé dodatek obdrželi. Paní Kábrtová se dotazuje, zda jde jen o posunutí
termínu, což starostka potvrzuje a doplňuje, že projekt je hotový a je u nás na obci, ale není
stavební povolení. Pan Kábrt se dotazuje, zda se budou dělat rozvody podle územního plánu.
Starostka uvádí, že záleží na Čezu a projektantka má ÚP k dispozici. Dále je hlasováno o tom,
že ZO obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s IQ
PROJEKT s.r.o. a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
12/ Zpráva o uplatňování ÚP Libavské Údolí
Bod 392/18
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je projednání zprávy o uplatňování územního
plánu obce. Uvádí, že dokument všichni obdrželi a čte jednotlivé vyjádření k ÚP. Dále uvádí,
že ÚP je platný a schválený od roku 2013, že náš ÚP není potřeba měnit, je v souladu se
skutečným stavem. Dále nás pouze upozorňují na věci, které bude nutné v budoucnu řešit a to
erozní území, voda – rybníček v obci a problematická křižovatka. Uvádí, že nic nás nenutí
dělat v současné době změny. Z občanů se dotazuje pan Stein, zda je ve starém ÚP zanesena
elektřina u rybníčka. Pan Bobčík uvádí, že to neví, že starý ÚP neplatí. Pan Stein uvádí, že se
to tedy bude muset zničit. Pan Bočík uvádí, že si to nemyslí a že nový ÚP neřeší staré
rozvody elektřiny. Starostka doplňuje, že ÚP řeší využití pozemků. Dále je hlasováno o tom,
že ZO schvaluje zprávu o uplatňování Územního plánu Libavské Údolí upraveného po
projednání dle § 47 stavebního zákona v platném znění.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

13/ OZV 1/2018 (Místní poplatek za odpady)
Bod 392a/18
Starostka uvádí, že dalším bodem je obecně závazná vyhláška o odpadech a uvádí, že
díky tomu, že nám loni ze strany Správy majetku Kynšperk nebyly fakturovány skutečné
náklady a část nákladů za kontejner jsme nechali v režii obce, tak jsme měli vypočítanou cenu
na osobu ve výši 550,- Kč. V současné době nám odpady vyváží SOTES a je nám účtována
skutečná cena a po přepočtu nám vychází cena ve výši 600,- Kč na obyvatele. Právní rozbor k
vyhlášce nám poskytlo i ministerstvo vnitra a zastupitelé jí obdrželi. Paní Kábrtová se
dotazuje k článku 6 vyhlášky k úlevě plateb a navrhuje, aby např. člověk, který zde nežije a
trvale žije např. v zahraničí, jako její syn, by neměl platit. Starostka uvádí, že ale určitě nežije
celý rok pryč a vrací se sem při svátcích a příležitostech a proto je to sníženo o částku na
50%. Paní Kábrtová navrhuje, že pokud je někdo celý rok v cizině neměl by platit nic, že je to
stejné, jako když k někomu přijede návštěva na týden a vyprodukuje i víc odpadu. Šlo by o
lidi, kteří žijí v cizině a nemůžou tam mít trvalé bydliště. Starostka uvádí, že by to mělo
projednat i ministerstvo, ale že si myslí, že by to šlo a musíme jí dnes schválit. Místostarosta
uvádí, že pokud by jsme jí dnes schválili a zjistilo se, že to tak být nemůže, tak by to
ministerstvo stejně zrušilo. Dále dochází k diskuzi s občany a starostka vysvětluje kdo
stanovuje částku a fakta. Ostatní zastupitelé by s tím souhlasili a dochází k diskuzi k věci.
Místostarosta navrhuje doplnění vyhlášky pouze o další bod, kdy by byla sleva 100% na
osobu, která prokáže, že žije v zahraničí celoročně. Bod předchozí v OZV (sleva 50%) doplnit
o větu osoby pouze žijící v ČR. Na tomto se zastupitelé shodují a bude se hlasovat o takto
doplněné obecně závazné vyhlášce.
Dále je tedy hlasováno o tom, že Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Libavské Údolí č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
14/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
Bod 393/18
Starostka uvádí, že dalším bodem je delegování zástupce valné hromady Sokolovské
vodárenské. Uvádí, že se tam bude jednat o vodovodní a kanalizační přípojky na polygonu
BMW jak již četla ve své zprávě. Uvádí, že vznikne i spousta pracovních míst a ptá se zda má
někdo nějaké dotazy. Nikdo je nemá, a tak je hlasováno o tom, že ZO Zastupitelstvo obce
Libavské Údolí podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
16.2.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
- o schválení právního jednání, na jehož základě má společnost nabýt nemovitost, resp.
právního jednání ve vztahu k nemovitostem, kde hodnota nemovitostí v rámci jednoho
právního jednání přesahuje částku 1 000 000,- Kč bez DPH, a to o schválení uzavření
smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov,
obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o
spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group

Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská
vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a
kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost
Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku obce a
2. ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady rozhodla o
- schválení právního jednání, a to uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně
jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé,
společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností
Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny
pro zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“,
podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby
přívodního vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3.
2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově
zhotovené infrastruktury. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat
místostarosta.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
15/ Pronájmy/Záměry pronájmů – žádosti (p. Stein, p. Pernicová, p. Gavčík, p. Čech, p.
Tomková, p. Hochmanová)

Bod 394/18
Místostarosta uvádí, že dalším bodem jsou pozemky, kdy se jedná o pozemky, které
jsou již v pronájmu, ale jedná se o prodloužení pronájmu. Jedná se o zahradu paní Pernicové a
pana Steina. Uvádí, že všem na zahrádkách končí nájem k 31.7.2018 a aby měli všichni stejné
podmínky podali si žádost o prodloužení. Uvádí, že bychom dnes pouze schvalovali záměr a
příště prodloužení. Pan Stein se dotazuje, zda bychom neměli schválit nájem hned. Starostka
uvádí, že to nelze. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné
neměl.
Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 129 m2 do 31.07.2018.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

Bod 395/18
Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr
pronájmu části pozemku p.č. 74 k. ú. Libavské Údolí o výměře 116 m2 do 31.07.2018.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

Bod 396/18
Dále místostarosta uvádí, že zahradu v horní části obce má v nájmu pan Kuhla, který
však zemřel a po něm zahradu užívá jeho dcera paní Tomková, která nás žádá o pronájem
zahrady po otci. Uvádí dále, že dnes bychom nejprve schvalovali záměr pronájmu a na dalším
až pronájem. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné
neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr
pronájmu části pozemku p.č. 82 k. ú. Libavské Údolí o výměře 227 m2 .
.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
Bod 397/18
Dále místostarosta uvádí, že panu Gavčíkovi končí doba pronájmu zahrady a žádá o
prodloužení nájmu. Uvádí, že dnes bychom nejprve schvalovali záměr pronájmu a na dalším
až pronájem. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné
neměl. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje záměr
pronájmu části pozemku p.č. 129/1 k. ú. Libavské Údolí o výměře 231 m2 .
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0
Dále místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost pana Čecha, který má od nás v nájmu
zahradu o výměře 876m2 a žádá o její odkoupení. Místostarosta uvádí, že by v současné době
pozemek neprodával, neboť v lokalitě budou stavební parcely a nevíme jaké pozemky
budeme potřebovat na parkoviště, odstavné plochy, případně sběrný dvůr na popelnice apod..
Dále uvádí, že pronájem může nadále trvat a zahrádku může pan Čech nadále využívat, ale
pozemek by neprodával, kdy prodeji může dojít i někdy v budoucnu. Pan Kábrt se dotazuje,
zda to chce pan Čech koupit jako zahradu, kdy mu je odpovězeno že ano, že nejde o stavební
parcelu. Místostarosta doplňuje, že když vše prodáme narážíme na problémy na stavební
úřadě s komunikacemi, obratištěm apod.
Dále je hlasováno o tom, zda ZO schválí záměr prodeje pozemku.
Schválen ano 0 ne 8 zdržel 1 (Kábrtová)
Bod – Záměr prodeje nebyl schválen
Bod 398/18
Dále místostarosta uvádí, že dalším bodem výpověď z pronájmu pozemků p.č. 142 a 143/1 od
paní Hochmanové kdy uvádí, že jde o pozemky za Marečkovými, kde měla paní Hochmanová
v pronájmu pozemky u své zahrady, kdy v současné době je přes tento pozemek vytvořena
přístupová cesta a část lesíku. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí
bere na vědomí výpověď p. Libuše Hochmannové z části pozemku parc. číslo 142 a 143/1 k.
ú. Libavské Údolí o výměře 1184 m2.
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

16/ Různé
Bod 399/18
Starostka obce uvádí, že dalším bodem je žádost Nadačního fondu Gaudeamus, Cheb
o finanční příspěvek, který jsme schvalovali již opakovaně i v loňských letech, kdy se opět
uskuteční dějepisná soutěž. Starostka 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 9 ne 0 zdržel 0

Bod 400/18
Starostka obce uvádí, že dalším bodem je žádost pana Davida Pekuniaka o finanční
příspěvek, který je přítomen a dává mu slovo. Tento uvádí, že chce vycestovat na mezinárodní
mistrovství ve Skotsku a žádá nás o příspěvek, kdy nám vyčíslil náklady na reprezentaci ve
výši 16.000,- Kč a žádá nás o 13.000,- Kč s tím, že nemá dostatek prostředků k realizaci
výjezdu. Starostka uvádí, že je rozepsáno v žádosti částka na startovné 1.500,- Kč, doprava
6500,- Kč a ubytování 8.000,- Kč. Pan Stein se dotazuje, zda je pan Pekuniak je
nezaměstnaný nebo sociálka, že jeho syn je taky mistr v aikydu a nežádá o žádné dotace a
jestli chceme dotovat panu Pekuniakovi cigarety a pivo, tak on je zásadně proti a příspěvky
máme dát radši samoživitelkám s dětmi. Starostka uvádí, že nás reprezentuje a dostáváme
vyúčtování nákladů. Paní Kábrtová navrhuje zaplatit startovné. Paní Kuhlová navrhuje jako
minule 8.000,- Kč. Paní Šebestýnová a Květoň navrhují 5.000,- Kč. Pan Kiprý se dotazuje,
proč když je tak dobrý, neudělá v obci nějaký kroužek a popisuje případ nějakého kluka,
kterému táta platí výjezdy na fotbal. Dochází k debatě mezi občany. Starostka poděkovala za
názory a dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční
dar ve výši 5.000,- Kč Champions team z. s. , příspěvek na výjezd člena pana Davida
Pekuniaka na Mistrovství světa.
Schválen ano 8 ne 1 (Kábrtová) zdržel 0
Starostka uvádí, že dalším bodem je žádost pana Kopčanského o finanční příspěvek na
závody v klasické kulturistice. Uvádí, že je registrován v klubu v Mariánských lázních a
požaduje částku 8.000,- Kč z toho je příspěvek na dopravu 2000,- Kč doplňky stravy 5500,Kč a startovné 500,- Kč. Starostka uvádí, že není uvedeno kdy a kde se soutěž koná. Paní
Kábrtová uvádí, že z toho nevyplývá kde to je a nikdo jsme tu žádost neviděli. Místostarosta
uvádí, že souhlasí s paní Kábrtovou, ať to doloží a bod by přesunul na příště. Paní Kábrtová
uvádí, že když si dá žádost a nenapíše kdy a kam jede, tak ať si to zaplatí a pak doloží a
můžeme to schválit a poskytnout zpětně. Starostka uvádí, že se nedostavil a paní Špačková
uvádí, že je v práci. Došlo tedy ke shodě a bod bude projednán až na příštím zasedání.

Bod 401/18
Starostka obce uvádí, že dalším bodem je žádost rybářského svazu MO Kynšperk, kdy
jsme podobnou žádost schvalovali svazu chovatelů a těm jsme schválili 1.500,- Kč a navrhuje
dát stejnou částku, protože v obci je dost rybářů. Dále je hlasováno o tom, že zastupitelstvo
obce Libavské Údolí schvaluje finanční dar ve výši 1.500,- Kč Českému rybářskému svazu
MO Kynšperk nad Ohří
Schválen ano 9 ne 0 zdržel 0

Bod 402/18
Místostarostka obce uvádí, že dalším bodem je žádost paní Kupcové o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa pro osoby zdravotně tělesně postižené. Uvádí, že bydlí na čp. 56. Dále že
to pro nás znamená nákup značek, patek a práce. Uvádí, že oni nejsou nijak imobilní a hned u
dalšího domu u čp. 58 a 59 máme jedno parkovací místo pro ZTPP. Navrhuje tedy, že pokud
bychom schválili toto vyhrazené parkovací místo, tak tam a pouze by se dokoupila dodatková
tabulka s registrační značkou auta žadatelky. Uvádí, že to mají sice o 15m dál, ale nám by
nevznikly další náklady a tím, že je tam to místo již vytvořené bylo by to jednoduší a jen by
se provedl schvalovací proces na MÚ Sokolov s dopravním inspektorátem. Uvádí, že se i
dotazoval, zda někdo to parkovací vyhrazené místo pro osobu ZTPP užívá a nikdo to tam prý
nevyužívá. Paní Špačková uvádí, že by to neschválila. Z přítomných se dotazuje paní
Trepáková, kdy jí pan Bobčík vysvětluje, jaké jsou možnosti, jak je to s parkováním pro
osoby ZTPP a jim přímo vyhrazená parkovací místa. Místostarosta uvádí, že oni sice žádají o
vytvoření parkovacího místa u domu čp. 56, ale to je neefektivní vytvářet další parkovací
místo pro osobu ZTPP a když toto místo je u vedlejšího domu a nikdo jej nevyužívá a
sebereme tak další parkovací místo někomu dalšímu. Starostka uvádí, že jsme vždy všem
vyšli vstříc a měli bychom být spravedliví. Místostarosta doplňuje, že oni sice doložili
kartičky ZTPP a všechny doklady, ale nejsou nijak imobilní. Další dotazy nebyly a dále je
hlasováno o tom, že zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zřízení parkovacího místa
pro p. Valérii Kupcovou držitelku ZTP mezi domy čp. 58 - 59 Libavské Údolí.
Schválen ano 8 ne 1 (Špačková) zdržel 0

19/ Diskuze
Do diskuze nebyly žádné příspěvky. Starostka obce po poděkování ZO a přítomným
ukončila 19. řádné zasedání ZO v 18:00 hodin.
Ověřovatelé:
Jana Kuhlová

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

Stanislav Květoň

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

Ing. Petra Gajičová
starostka

