Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 30.5.2019
v zasedací síni Obecního úřadu od 16.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 6 zastupitelů obce (omluven: Kábrt)
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. Závěrečný účet 2018
7. Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2018
8. Smluvní vztahy – Karlovarský kraj, M. Bobčík
9. Různé – Žádost o dotaci COOP, záměr pronájmu pozemku
10. Diskuze
Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn a doplnila do programu záměr
pronájmu pozemku a zda má někdo návrhy na doplnění, kdy nikdo návrhy neměl. Dále je
hlasováno o návrhu schválení programu, tak jak byl na zasedání navržen. Tento byl zastupiteli
schválen.
Schválen ano 6 ne 0 zdržel 0
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
3/Kontrola usnesení
100/19
Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO pana Marečka a paní Šebestýnové
byl zápis schválen. Dále bylo předsedkyní kontrolního výboru paní Šebestýnovou
konstatováno, že všechny body usnesení z 4. řádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně
plněny.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 100 bylo schváleno.

4/ Jmenovaní ověřovatelů
101/19
Za ověřovatele byli navrženi paní Jana Dranczáková a Eva Bobčíková a jmenováni.
Jiné návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 101 bylo schváleno.
5/ Volba volební návrhové komise
102/19
Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Silvie Šebestýnová a zapisovatelem
pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 102 bylo schváleno.
6/ Závěrečný účet 2018
103/19
Starostka obce uvádí, že dalším bodem je závěrečný účet obce a předává slovo předsedkyni
finančního výboru paní Dranczákové. Tato konstatuje, že účet obce projednáváme každé
čtvrtletí a teď pouze musíme projednat jako celek za celý účetní rok. Dále uvádí, že závěrečný
účet byl řádně zveřejněn a k nahlédnutí na úřadě. Dále že finanční výbor účet projednal a
doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Žádné dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí projednalo závěrečný účet
obce Libavské Údolí za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Libavské Údolí za rok 2018, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 103 bylo schváleno.
7/ Účetní závěrka ZŠ a Obce k 31.12.2018
104/19
Starostka obce uvádí, že dalším bodem je účetní závěrka ZŠ a obce a předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczákové. Tato konstatuje, že finanční výbor účetní
závěrku ZŠ a obce projednal a doporučuje zastupitelstvu schválení. Starostka doplňuje, že
každé čtvrtletí rozbory projednáváme a teď je to jako celek a je to doplněno o zprávu auditu,
který je bez výhrad. Žádné dotazy ani připomínky nebyly. Starostka tedy žádá návrhovou
komisi o schválení obou bodů.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje účetní závěrku Obce
Libavské Údolí za účetní období roku 2018, sestavenou k 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 104 bylo schváleno.
V čase 17:08 přichází paní Špačková
105/19
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje účetní závěrku Základní a
Mateřské školy Libavské Údolí za účetní období roku 2018, sestavenou k 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 105 bylo schváleno.
8/ Smluvní vztahy – Karlovarský kraj, M. Bobčík
106/19
Starostka dále informuje, že jsme obdrželi dotaci od Karlovarského kraje na opravu
opěrné zdi, kdy je potřeba schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
193.000,- Kč. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo žádné
neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na „Opravu podélné zdi podél
komunikace – II etapa“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 106 bylo schváleno.

107/19
Starostka dále informuje, že další smlouva je mezi panem Bobčíkem a obcí, kdy pan
Bobčík si na vlastní náklady vystavěl vodovod a obci ho prodá za 1,- Kč a obec ho vloží do
majetku vodohospodářské společnosti jako všechny vodovody. Uvádí, že zastupitelé smlouvu
obdrželi a zda má někdo dotazy a připomínky. Paní Kováčová z přítomných se dotazuje, zda
by to nemohl prodat za více peněz přímo vodohospodářské společnosti. Starostka uvádí, že
nikoliv, že by to od něj nekoupili, což potvrzuje pan Bobčík. Další dotazy nebyly.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
s Miroslavem Bobčíkem na přípojku vodovodu na pozemku parc. č. 70/4 a parc. č. 70/6 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 107 bylo schváleno.

9/ Různé – Žádost o dotaci COOP, záměr pronájmu pozemku
108/19
Starostka dále informuje, že dalším je poskytnutí dotace na výstavbu schodiště
společnosti COOP. Uvádí, že jsme na předchozím jednání přijmuli dar, kdy část peněz měla
být použita na výstavbu nových schodů u obchodu. Jediný legální způsob je tedy převod
peněz touto dotací. Uvádí, že obec je vlastně pouze prostředník, kdy peníze na toto obci dal
Svazarm jako dar. Obec jim tedy ty peníze poskytne. Paní Kováčová uvádí, že by mohli
zlikvidovat břízy, co mají okolo. Starostka uvádí, že my řešíme pouze schodiště, neboť dar
byl určen na to. Paní Kováčová v diskuzi poukazuje na chátrání části obchodu, zejména zeď.
Další dotazy a připomínky nebyly.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s poskytnutím dotace
z rozpočtu Obce Libavské Údolí Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice –
samoobsluha COOP v Libavském Údolí ve výši 132.340,- Kč a pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
Usnesení č. 108 bylo schváleno.

0 Zdržel se 0

109/19
Místostarosta uvádí, že poslední bod je záměr pronájmu zahrádky, kdy jde o zahrádku
po panu Miroslavu Ferkovi. Uvádí, že budeme schvalovat dnes jen záměr pronájmu pozemku
pro případné zájemce.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se záměrem pronájmu části
pozemku parc. č. 129/1 k.ú. Libavské Údolí o výměře 412 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 109 bylo schváleno.

20/ Diskuze
Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy paní Kováčová děkuje za pěkné
hřiště pro děti u jejího domu a ráda by doplnila pod houpačku gumu, kvůli vyšlapané trávě.
Starostka uvádí, že hřiště ještě zdaleka není dokončeno a pryž je již objednaná a bude tam
dodána. Paní Špačková upozorňuje na větve zakrývající zrcadlo u výjezdu u zastávky –
starostka uvádí, že budou ořezány. Paní Kováčová se dotazuje na opravu druhé zastávky –
starostka uvádí, že to je v plánu a v budoucnu k opravě dojde. Dále paní Kováčová navrhuje
vyčistit nános u plotu u fabriky Immogard, který zarůstá podél oplocení. Starostka uvádí, že
vejde v jednání s KS údržbou silnic. Další příspěvky nikdo neměl.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 5. řádné zasedání ZO v 16:25 hodin.

Ověřovatelé:
Miloš Mareček

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

Silvie Šebestýnová

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

Ing. Petra Gajičová
starostka

