Zápis
z 2. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 20.12.2018
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 8 zastupitelů obce (omluvena: Špačková)
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. 6
8. Rozpočet obce 2019
9. Rozpočtový výhled 2021
10. Rozpočet ZŠ a MŠ 2019
11. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2021
12. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2019
13. Odměny členů ZO
14. Smluvní vztahy (Městská knihovna, Město Kynšperk n/O)
15. Strategický plán obce 2019 – 2022
16. Různé – nabídka firmy DARUMA, žádost ČSOP Kynšpersko, žádost Champoins
Team z.s., vyhrazení pravomoci ZO
17. Diskuze
Starostka uvádí, že program byl doplněn o dva body a to žádosti od Champion Team a ČSOP
Kynšpersko, kdy tyto žádosti byli doručeny po zveřejnění programu. Pan Kábrt se dotazuje na
zařazení bodu komunikace přes park, kdy starostka doplňuje, že dosud nemá žádné vyjádření
od projektantky. Dále je hlasováno o návrhu schválení programu, tak jak byl na zasedání
navržen. Tento byl zastupiteli schválen.
Schválen ano 8 ne 0 zdržel 0
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
3/Kontrola usnesení

33/18
Na návrh ověřovatelů z ustavujícího zasedání ZO paní Dranczakové a paní Bobčíkové byl
zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnové konstatováno, že
všechny body usnesení z 1. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
4/ Jmenovaní ověřovatelů
34/18
Za ověřovatele byli navrženi paní Silvie Šebestýnová a Miloš Mareček a jmenováni. Jiné
návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
5/ Volba volební návrhové komise
35/18
Do návrhové komise byl navržen a zvolen pan Miroslav Bobčík a zapisovatelem pan Miroslav
Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
6/ Zpráva starostky
36/18
Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.
Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
7/ Rozpočtová změna č. 6
Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a dále předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové.
37/18
Paní Dranczáková uvádí jednotlivé položky a změny v rozpočtu. Dále konstatuje že finanční
výbor rozpočtovou změnu projednal a doporučuje ZO její schválení. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2018

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 37 bylo schváleno.
8/ Rozpočet obce 2019
Starostka dále informuje, že dalším je rozpočet obce na rok 2019, kdy k projednání jej obdržel
i finanční výbor, kdy předává slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczaková k bodu č. 8 programu uvádí jednotlivé položky příjmů a konstatuje, že se
vychází z předpokladů roku 2018. Dále čte položky výdajů a závěrem konstatuje, že finanční
výbor rozpočet obce projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Pan Kábrt se dotazuje,
zda se v rozpočtu počítá s tím, že budeme dělat projekty na to zasíťování parcel. Starostka
uvádí, že ne, že by to bylo vhodné dělat až tehdy až budeme vědět, že budeme parcely
prodávat a budeme mít kupce, kdy se obává toho, že budeme investovat a nebude zájem,
přestože teď zájem je. Pan Kábrt uvádí, že rozpočet je plán a můžeme s tím počítat. Starostka
uvádí, že to lze pak řešit rozpočtovou změnou. Pan Kábrt uvádí, že sama starostka řekla, že
nejprve je potřeba mít projekt, aby se daly parcely zasíťovat, jak uvedl VOSS. Starostka
uvádí, že by to do rozpočtu v tuto chvíli nedávala, že peníze jsou a jsou i rezervy, kdy máme
asi 3 miliony mimorozpočtových prostředků, kdy až budeme mít věci prodiskutované, tak pak
by to zařadila. Místostarosta uvádí, že by nejprve vyřešil tu cestu a teprve poté nějaké sítě
s tím, že bez cesty se nehneme dál. Pan Kábrt uvádí, že to tam také není v rozpočtu.
Místostarosta uvádí, že dokud se nevíme kudy, tak to není vyřešené. Pan Kábrt uvádí, že
jednu variantu však dělat budeme. Místostarosta uvádí, že ale zatím nevíme, jakou variantu a
že by to do rozpočtu nedával. Starostka uvádí, že by to tam také teď nezařadila a řešila to poté
až rozpočtovou změnou. Pan Kábrt uvádí, že mu nepřijde chytré mít rozpočet, kde se nepočítá
s projekty do budoucna s tím, že když se neudělají, tak se peníze použijí jinak, ale je dobré
s tím počítat. Paní Bobčíková uvádí, že i na to se musí dělat přece rozpočtová změna.
Starostka navrhuje zařadit projekty až do strategického plánu a až budeme vědět o jaké částky
dle výběrových řízení půjde, tak by to zařadila a rezervy v kapitolách jsou. Pan Kábrt uvádí,
že tam máme i jiné věci v rozpočtu a takové strategické věci by tam být měly. Starostka
uvádí, že tam máme věci, které víme, že budeme určitě realizovat, jako oprava opěrné zdi
nákup herních prvků a opravy chodníků. Pan Kábrt se ještě dotazuje k rekonstrukci kuchyně
ve škole, že na to by taky mělo být v rozpočtu taky aspoň 200.000,- Kč. Starostka uvádí, že
v roce 2019 se kuchyně dělat nebude, že nejprve je nutné rekonstruovat sociální zázemí, že
nám hrozí riziko hygienické. Je na to vyčleněno 200.000,- Kč na toto. Poté by se řešila
kuchyně. Starostka na nesouhlas pana Kábrta dále uvádí, že nelze provádět naráz opravu
sociálního zázemí a kuchyně za provozu. Pan Kábrt uvádí, že taková kuchyň stojí 100.000,Kč. Starostka uvádí, že to tedy určitě ne. Pan Kábrt uvádí, že jsme se taky bavili o tom, že
chceme tu kuchyň využít pro vaření seniorům. Starostka uvádí, že to chtěl pouze pan Kábrt.
Pan Kábrt uvádí, že až by došlo k rekonstrukci, tak by to šlo. Paní Bobčíková uvádí, že to
nepůjde kapacitně. Místostarosta uvádí, že taková rekonstrukce určitě nebude za 100.000,Kč, ale že to bude chtít kompletní rekonstrukci a ta bude za jiné peníze. Starostka uvádí, že
nevíme o jaké částky jde, a proto by je do rozpočtu vůbec nezahrnovala, že to lze udělat vždy.
Pan Kábrt uvádí, že když budeme chtít čerpat dotaci, budou chtít, aby to bylo v rozpočtu
zahrnuto, Starostka uvádí, že to není pravda, že to musí být ve strategickém plánu a nikoliv
v rozpočtu. Pan Kábrt uvádí, že nedostal email s materiály. Starostka uvádí, že je řádně na
jeho adresu zaslala, a že mohl pan Kábrt zavolat. Paní Dranczaková potvrzuje, že jeho adresu
v hromadném mailu viděla. Pan Vít uvádí, že to padá do spamu. Místostarosta uvádí, že až se
dostaneme v jednání ke strategickému plánu, tak tam v bodě školství je rekonstrukce sociálek

a kuchyně zahrnuta. Starostka doplňuje, že rekonstrukce sociálek je dokonce už i v rozpočtu
zahrnuta. Dále dochází k diskuzi ke strategickému plánu, kdy pan Kábrt žádá jeho zapůjčení,
aby si ho přečetl. Další dotazy a připomínky nebyly.
Návrh na usnesení:
38/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet obce Libavské Údolí pro rok 2019.
Přílohou tohoto usnesení je rozpočet Obce Libavské Údolí pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Kábrt) Zdržel se 0
Usnesení č. 38 bylo schváleno.
Pan Kábrt vyjadřuje nespokojenost o tom, že nebylo hlasováno o jeho návrhu. Starostka
uvádí, že neví, o jakém návrhu chtěl hlasovat, a že se měl tedy vyjádřit o jakém návrhu chce
hlasovat, a že by tu možnost měl. Pan Kábrt uvádí, že je to už jedno.

9/ Rozpočtový výhled 2021
Starostka dále informuje, že dalším je střednědobý výhled obce pro rok 2021, kdy předává
slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczáková k bodu č. 9 programu uvádí odhad příjmů a výdajů. Dále závěrem
konstatuje, že finanční výbor střednědobý výhled obce projednal a doporučuje zastupitelům
schválení. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
39/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled obce Libavské Údolí pro
rok 2021. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Obce Libavské Údolí pro rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

10/ Rozpočet ZŠ a MŠ 2019
Starostka dále informuje, že dalším je rozpočet školy a školky, kdy předává slovo předsedkyni
finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczáková k bodu č. 10 programu uvádí jednotlivé položky příjmů a výdajů a
konstatuje, že dojde k navýšení rozpočtu o 136.000,- Kč. Dále závěrem konstatuje, že
finanční výbor rozpočet ZŠ a MŠ projednal a doporučuje zastupitelům schválení. Další dotazy
a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:

40/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočet Základní a mateřské školy Libavské
Údolí pro rok 2019, příspěvek zřizovatele činí 1.136 tis. Kč. Přílohou tohoto usnesení je
rozpočet Základní a mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

11/ Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 2021
Starostka dále informuje, že dalším je střednědobý výhled ZŠ pro rok 2021, kdy předává
slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczáková k bodu č. 11 programu uvádí odhad příjmů a výdajů. Dále závěrem
konstatuje, že finanční výbor střednědobý výhled ZŠ projednal a doporučuje zastupitelům
schválení. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
41/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje střednědobý výhled Základní a mateřské školy
Libavské Údolí pro rok 2021. Přílohou tohoto usnesení je střednědobý výhled Základní a
mateřské školy Libavské Údolí pro rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 41 bylo schváleno.

12/ Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele 2019
Starostka dále informuje, že dalším je finanční vztah školy a obce, kdy předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczaková k bodu č. 12 programu uvádí jednotlivé povinnosti školy a termíny do kdy
mají být splněny. Dále závěrem konstatuje, že finanční výbor vztah projednal a doporučuje
zastupitelům schválení. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
42/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro rok
2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 42 bylo schváleno

13/ Odměny členů ZO
Starostka dále informuje, že dalším je navýšení odměn členů zastupitelstva, kdy předává
slovo předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové.
Paní Dranczaková k bodu č. 13 programu uvádí, že od 1.1.2019 dochází k navýšení odměn
členů ZO. Dále závěrem konstatuje, že finanční výbor navýšení projednal a nedoporučuje
zastupitelům schválení, kdy navrhuje ponechat odměny v původní výši jaké byly schváleny na
ustavujícím zasedání ZO. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
43/18
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
1.1.2019 takto:
místostarosta: 18.000,- Kč,
předseda výboru nebo komise 2.631,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.316,- Kč.
Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva,
která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno

14/ Smluvní vztahy (Městská knihovna, Město Kynšperk n/O)
Starostka dále informuje, že dalšími body jsou smlouvy, kdy nejprve budeme projednávat
veřejnoprávní smlouvu týkající se knihovny a spolupráce mezi knihovnou Sokolov a naší
knihovnou. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
43/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o nákupu a
zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny a jejich
distribuce v roce 2019 s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 43 bylo schváleno
Starostka dále informuje, že dalším bodem je smlouva o poskytování služeb s Městskou
knihovnou Sokolov, kdy obec přispívá částkou ve výši 18.000,- Kč na nákup knih. Další
dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:

44/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování regionálních
služeb s Městskou knihovnou Sokolov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 44 bylo schváleno
Starostka uvádí, že dalším bodem je smlouva k poskytování požární ochrany s městem
Kynšperk nad Ohří, kterou schvalujeme každý rok, kdy polovinou částky nám přispívá
společnost Immogard s.r.o. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
45/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 17 s Městem Kynšperk
nad Ohří a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 45 bylo schváleno
15/ Strategický plán obce 2019 – 2022
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je strategický plán rozvoje obce na roky 2019 – 2022.
Místostarosta se dotazuje, zda má někdo něco k doplnění, kdy pan Kábrt uvádí, že tam nejsou
žádné projekty a sítě. Pan Kábrt navrhuje doplnit o bod projektovou dokumentaci
k inženýrským sítím. Částku odhaduje na částku cca 200.000,- Kč. Pan Kábrt navrhuje ještě
pro Kolovou zajištění autobusu pro školáky. Pan Vít uvádí, že jde o službu. Starostka uvádí,
že do strategického plánu to asi není k zařazení, že se o tom dá jednat. Pan Vít uvádí, že to
není bod do plánu rozvoje. Pan Kábrt navrhuje ještě doplnit do plánu vaření obědů pro
seniory. Paní Bobčíková uvádí, že seniorům vozí obědy pomoc v nouzi až domů, kdo by jim
to tady vozil. Pan Kábrt uvádí, že máme 3 zaměstnance, že by to zvládli. Paní Bobčíková si
myslí, že by to nešlo a popisuje, jak to ve škole chodí. Pan Kábrt uvádí, že udělat 10 obědů
navíc není problém. Starostka uvádí, že ani tento bod není k zařazení do strategického plánu
rozvoje. Pan Bobčík uvádí, že to tam klidně můžeme zařadit s tím, že nejprve musíme zjistit,
jaké jsou vůbec možnosti a nazval by to jako „Možnosti stravování seniorům“. Pan Vít ještě
navrhuje změnu u bodu k hřišti na Kolové v parku na částku 100.000,- Kč a dále u bodu
k dotacím na ČOV navrhuje zvýšit dotaci na částku 20.000,- Kč, kdy původních 10.000,- Kč
je málo, neboť teď to řeší a jen hydrogeologický průzkum stál sám o sobě 10.000,- Kč.
Místostarosta dále čte jednotlivé kapitoly a body plánu rozvoje včetně návrhů pana Kábrta a
pana Víta. Návrh na usnesení:
46/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje Strategický plán rozvoje obce 2019 – 2022,
který je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 46 bylo schváleno
Přílohou č. 2 zápisu je strategický plán rozvoje obce 2019 - 2022
16/ Různé – nabídka firmy DARUMA, žádost ČSOP Kynšpersko, žádost Champoins
Team z.s., vyhrazení pravomoci ZO
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je žádost od Českého svazu ochránců přírody
Kynšpersko jehož statutárním zástupcem je paní Řezníčková z Kolové a žádají nás o
příspěvek. Dále čte dopis paní Řezníčkové. Dále doplňuje, že s paní Řezníčkovou v minulosti
jednal, kdy si zajišťovala dotaci na úpravu lipové aleje na Kolové, což je vlastně majetek obce
a navrhuje poskytnout nějaký příspěvek. Pan Vít uvádí, že peníze, které obec poskytne budou
použity na sjednávání dotací, na tu přípravu, která se pokrývá z rozpočtu jejich sdružení. Ty
peníze jdou tedy na práci na přípravu těch dotací, jelikož na tom stráví svůj čas a ona sežene
peníze na dotacích. Místostarosta uvádí, že měl možnost s paní Řezníčkovou řešit dotaci,
kterou získala a viděl jakou práci s tím měla a navrhuje poskytnout částku 3000,- Kč. Pan
Kábrt to kvituje a navrhuje aspoň 10.000,- Kč. Další návrhy jsou 5.000,- Kč. Dále dochází ke
shodě na 5000,- Kč. Pan Vít uvádí, že 5000,- Kč je dobrá částka a pan Kábrt souhlasí hlasovat
o této částce. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
47/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Českému
svazu ochránců přírody pro rok 2019 ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 47 bylo schváleno
Místostarosta uvádí, že dalším bodem je nabídka firmy Daruma, kterou všichni obdrželi
týkající se zveřejnění odkazu naší obce v Chebu na informačním panelu okolních obcí a měst.
Uvádí, že by tuto službu nevyužil, neboť neví, co by u nás turisti v obci měli hledat, nebo na
co se přijet podívat. Nevidí v tom nic zajímavého pro naší obec. Starostka uvádí, že to
vycházelo na cca 8.000,- Kč. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
48/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s nabídkou firmy Daruma spol. s.r.o. na
prezentaci obce Libavské Údolí.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno
Starostka dále informuje, že dalším bodem je žádost Champion team, která přišla až před
zasedáním 18.12.2018, kdy je to žádost pana Pekuniaka, který soutěží v karate a nějaké dílčí
úspěchy již měl a žádá nás opakovaně. Dále uvádí, že úspěchy jsou i na našich stránkách.
Uvádí, že se chystá na mistrovství Evropy do Černé Hory a čte jednotlivé položky výdajů.
Navrhuje jako v předchozích letech přispět na startovné a dopravu. Tato částka je dohromady
8.000,- Kč. Další dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:

48/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Champions
Team z. s. ve výši 8.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 48 bylo schváleno
Starostka dále informuje, že posledním bodem je schvalování pronájmů obecního majetku,
kdy měl pan Kábrt pravdu, že toto je svěřeno radě potažmo starostovi. Vzhledem k tomu, že
chce předejít různým spekulacím o schvalování známým apod. tak by byla ráda, aby toto
nadále schvalovalo zastupitelstvo obce a tudíž si pravomoc musí vyhradit usnesením. Další
dotazy a připomínky nebyly. Návrh na usnesení:
49/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o záměrech pronájmu
obecního majetku (pozemky, byty, nebytové prostory) a o uzavírání nájemních smluv a smluv
o výpůjčce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 49 bylo schváleno

17/ Diskuze
Starostka otvírá diskuzi, kdy neměl nikdo žádné příspěvky.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 2. řádné zasedání ZO v 18:05 hodin.

Ověřovatelé:
Silvie Šebestýnová

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

Miloš Mareček

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

Ing. Petra Gajičová
starostka

