Zápis
z 6. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 8.8.2019
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Přítomni: dle presenční listiny - 7 zastupitelů obce (omluvena: Šebestýnová, 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. Zpráva starostky
7. Rozbory hospodaření Obce k 30.06.2019
8. Rozpočtová změna č. 2/2019
9. Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2019
10. Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí
11. Smluvní vztahy – Bonita, Vězeňská služba, Sokolovská Vodárenská)
12. Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – (p.Kuthan, p. Kardošová)
13. Žádost ZKD Sušice
14. Různé
15. Diskuze
Starostka uvádí, že program byl řádně zveřejněn 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 7 ne 0 zdržel 0
Usnesení č. 110 bylo schváleno.
Vlastní jednání
-----------------------------2/ Schválení zápisu
3/Kontrola usnesení
111/19
Na návrh ověřovatelů ze přechozího zasedání ZO paní Dranczakové a paní Bobčíkové
byl zápis schválen. Za nepřítomnou předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou

přečetl zápis kontrolního výboru místostarosta pan Bobčík, kdy bylo konstatováno, že
všechny body usnesení z 5. mimořádného zasedání ZO jsou splněny a průběžně plněny
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 111 bylo schváleno.
4/ Jmenovaní ověřovatelů
112/19
Za ověřovatele byli navrženi paní Špačková a pan Miloš Mareček a jmenováni. Jiné
návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 112 bylo schváleno.
5/ Volba volební návrhové komise
113/19
Do návrhové komise byla navržena a zvolena paní Martina Špačková a zapisovatelem
pan Miroslav Bobčík. Jiné návrhy nebyly.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 113 bylo schváleno.
6/ Zpráva starostky
114/19
Starostka obce přečetla zprávu starostky - ZO bere na vědomí.
Přílohou č. 1 zápisu je uvedená zpráva starostky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 114 bylo schváleno.
7/ Rozbory hospodaření Obce k 30.6.2019
115/19
Starostka informuje, že dalším bodem jsou finanční záležitosti a předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové, která čte jednotlivé položky peněžních
prostředků a komentář k hospodaření, dále příjmy a výdaje. Dále čte zprávu finančního
výboru, kdy je konstatováno, že finanční výbor rozbory projednal a doporučuje zastupitelstvu
schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo připomínky, kdy nikdo
žádné neměl.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozbory hospodaření Obce
k 30.06.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 115 bylo schváleno.
8/ Rozpočtová změna č. 2/2019
116/19
Starostka dále informuje, že dalším je rozpočtová změna a předává slovo předsedkyni
finančního výboru paní Dranczákové. Ta uvádí, že došlo k přesunu některých položek a čte
jednotlivé položky. Dále konstatuje, že finanční výbor rozpočtovou změnu projednal a
doporučuje zastupitelstvu schválení. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo
připomínky, kdy nikdo žádné neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje rozpočtovou změnu č.
2/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 116 bylo schváleno.
9/ Rozbory hospodaření ZŠ 30.06.2019
117/19
Starostka dále informuje, že dalším je rozbor hospodaření ZŠ, kdy opět předává slovo
předsedkyni finančního výboru paní Dranczakové, která čte jednotlivé položky rozborů. Dále
čte zprávu finančního výboru, kdy je konstatováno, že finanční výbor rozbory projednal a
doporučuje zastupitelstvu schválení rozborů. Starostka se dotazuje, zda má někdo dotazy nebo
připomínky, kdy nikdo žádné neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí bere na vědomí rozbory hospodaření
Základní a mateřské školy k 30.06.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 117 bylo schváleno.
10/ Výjimka z počtu žáků ZŠ Libavské Údolí
118/19
Starostka informuje, že ředitelka ZŠ požádala obec o udělení výjimky z počtu žáků pro
školní rok 2019/2020. Dále uvádí, že v letošním roce nebude otevřena první třída, neboť není
žádný prvňáček. Dále se dotazuje, zda má někdo dotazy. Paní Kováčová uvádí, že v minulosti
bylo dobrým řešením finančně podporovat rodiče dětí nákupem školních pomůcek a
vybavení, což je přimělo dát děti k nám do školy. Starostka uvádí, že ale děti prostě letos

v obci do první třídy nejsou. Paní Špačková uvádí, že i dnes dětem nakupujeme pomůcky a
školní potřeby a děti podporujeme. Další dotazy a připomínky nebyly.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí uděluje výjimku Základní škole
v Libavském Údolí z počtu žáků pro školní rok 2019/2020 podle §23 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 118 bylo schváleno.
11/ Smluvní vztahy – Bonita, Vězeňská služba, Sokolovská Vodárenská)
119/19
Starostka dále uvádí, že další bodem jsou smluvní vztahy a nejprve jde o smlouvu
s firmou Bonita, která bude provádět montáž fitness prvků u víceúčelového hřiště. Uvádí, že
smlouvy všichni zastupitelé obdrželi a zda k ní má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné
připomínky a dotazy neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
č. MPO-209-00348 s Bonita Group Service s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 119 bylo schváleno.

120/19
Starostka dále uvádí, že další bodem je dodatek ke smlouvě s Vězeňskou službou, kdy
smlouvu o nájmu jsme schvalovali nedávno a jde jen dodatek, který doplňuje, že nájemné je
osvobozeno od daně z přidané hodnoty a zda má někdo dotazy či připomínky. Nikdo žádné
připomínky a dotazy neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. 558/3/2019 ze dne 19.02.2019 s Vězenskou službou ČR a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 120 bylo schváleno.

121/19
Starostka dále uvádí, že další bodem je prodej vodovodu, kdy na předchozím zasedání
jsme jako obec zakoupili od pana Bobčíka za 1,- Kč jím vybudovaný vodovod. Jelikož ale
Sokolovská vodárenská prochází transformací, trval by proces vložení majetku dlouho, tak
bylo dohodnuto, že obec tuto část vodovodu prozatím také za 1,- Kč prodá Sokolovské

Vodárenské, aby to nenarušovalo průběh transformace firmy. Dotazuje se, zda má někdo
dotazy či připomínky. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 121 bylo schváleno.
12/ Pronájmy/prodeje pozemků, nemovitostí – (p.Kuthan, p. Kardošová)
Místostarosta sděluje přítomným, že dalším bodem programu jsou prodeje a pronájmy
pozemků. Uvádí, že minulém zasedání jsme schvalovali záměr pronájmu části pozemku p.č.
129/1, kdy jde o zahrádku po panu Ferkovi. Uvádí, že první přinesla žádost o pronájem
zahrádky paní Kardošová dne 7.6.2019 a další žádost si podala paní Zsigová dne 1.8.2019.
Dále uvádí, že paní Kardošová už žádala v minulosti o zahrádku a s ohledem i na to, že žádost
podala paní Kardošová jako první, navrhuje pronájem její osobě. Starostka uvádí, že budeme
hlasovat o obou žádostech. Nikdo neměl dotazy a připomínky. Dále bylo hlasováno nejprve o
žádosti paní Kardošové.
122/19
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 129/1 k.ú. Libavské Údolí o výměře 412 m2 p. Martině Kardošové a pověřuje
starostku podpisem smlouvy na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 122 bylo schváleno.
Místostarosta sděluje, že o další žádosti paní Zsigové tedy není třeba hlasovat.
123/19
Dále Místostarosta uvádí, že na úřad jsme obdrželi žádost od pana Jiřího Kuthana, který žádá
odkoupit zahradu, kterou má v pronájmu a jde o zahrady nad obecním úřadem. Uvádí, že na
předchozím zasedání nás stejně tak žádala paní Kováčová. Uvádí, že platí to, co bylo řečeno
minule, kdy v tuto chvílí by ty zahrady neprodával. Je tam i spoustu starších nájemců a není
jisté, jestli by to odkoupili. Uvádí, že bude nutné nejprve řešit, jestli to prodat jako celek a ti
co to nekoupí, zda to nabídnout k prodeji jiným apod. Uvádí, že obec už má tak málo
pozemků a v tuto chvíli nikdo zahrádky nikomu nebere a pro obec jsou to alespoň nějaké
příjmy. Dále že narážíme na problémy, kdy se prodaly pozemky a pak nelze budovat
odvodnění apod. Uvádí, že do budoucna je to téma, ale teď by neprodával. Starostka se
dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky. Paní Bobčíková uvádí, že souhlasí
s místostarostou. Nikdo neměl dotazy a připomínky
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 82 k.ú. Libavské Údolí za 50,- Kč za 1 m2 .
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdržel se 0
Usnesení č. 123 nebylo schváleno.

123/19
Starostka informuje, že posledním bodem je žádost COOP Sušice, kdy na předchozím
zasedání jsme jim schválili dotaci na schody a dále jsme několikrát řešili problém s rampou u
prodejny, kde se schází omladina a dělá nepořádek a hluk. Uvádí, že se s COOP domluvili, že
by bylo vhodné rampu zamřížovat. Dále starostka uvádí, že se sešla s panem Křesákem, kdy
souhlasí, aby se část z daru od automobilového klubu, kterou obec obdržela, použila na toto.
Uvádí, že obec dostala nabídku od kováře za 34 tisíc Kč. Družstvo si tedy podalo žádost a my
bychom jim peníze převedli jako dotaci. Nikdo žádné připomínky a dotazy neměl.
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 34.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 123 bylo schváleno.
14/ Různé
Starostka uvádí, že do různého nejsou příspěvky a otvírá diskuzi.

15/ Diskuze
Starostka se ptá, zda má někdo něco do diskuze, kdy paní Kováčová uvádí, že na
předchozím zasedání si podala žádost o odkoupení pozemku, kdy toto schváleno nebylo a
v usnesení to vůbec uvedeno není a v zápise ano. Uvádí, že do 30 dnů neobdržela žádné
písemné vyjádření. Starostka uvádí, že pokud není usnesení schváleno, tak se mu nepřiděluje
číslo a informace se projeví pouze v zápise. Uvádí, že v zápise je vše řádně zapsáno. Dále
uvádí, že se omlouvá, že neobdržela písemnou odpověď, ale předpokládala, že když byla paní
Kováčová na zasedání přímo přítomná, tak o tom byla srozuměna a tak jako ve většině
případů, když byl někdo z jiných žadatelů přítomen přímo na zasedání, tak již písemné
vyjádření nežádal. Uvádí, že jí tedy odepíše písemně.
Paní Kováčová dále uvádí, že dětské hřiště, které jsme vybudovali u domu čp. 107 je pěkné a
využívané, ale by bylo vhodné ještě na prvek s houpačkou jednoduše navrtat ještě jednu
houpačku pro ty větší děti, které tam taky chodí. Starostka uvádí, že to nelze, že ten prvek má
certifikaci a nemůžeme do toho zasahovat, abychom neměli v případě nějakého zranění
problémy. Dále se dotazuje, zda by nešlo doplnit ještě jednu houpačku, kdy starostka uvádí,
že na tak malý prostor by už žádné další prvky nedávala, že je tam prvků až dost, a že tam děti
alespoň mají prostor. Místostarosta doplňuje, že hledali více řešení a prvků i s dvěma
houpačkama, ale že ty by se tam už nevešly, že by se muselo rušit pískoviště.
Dále se paní Kováčová ptá, zda neuvažujeme o plošné deratizaci. Starostka uvádí, že už
proběhla, a že pokud se někde něco vyskytuje, aby to lidé nahlásili. Paní Kováčová uvádí, že
u nich pod domem zbyl ještě pozůstatek septiku a potkani tam vytvářejí neustále díry.
Starostka uvádí, že to bude dodatečně provedeno. Dále dochází k diskuzi k výskytu potkanů a
septiků. Bylo zjištěno, že tento septik nebyl zasypán, kdy VOSS chtěl tento septik zanechat

jako čistící. Místostarosta uvádí, že provedeme dotaz, zda je ještě nutné ho ponechat, že by se
mohl zasypat. Starostka uvádí, že provede dotaz na VOSS.
Dále paní Kováčová uvádí, že navrhuje sběrný dvůr a kontejner zamykat, kdy sem jezdí i cizí
lidé a dělá se tam nepořádek, kdy jí je líto pracovníků obce. Starostka doplňuje, že jedná
s firmou o instalaci kamery, která by měla být velmi dobrá, a měli bychom jí v nájmu. Uvádí,
že to je problém, ale když to zamkneme, dělají lidé nepořádek okolo a bude to ležet před
dvorem nebo v lese. Uvádí, že kamera by mohla pomoct.
Dále paní Kováčová uvádí, že se pracovníci obce strašně nadřou při probírání bioodpadu a
navrhuje, aby obec v rámci dotací zakoupila vůz na kontejnery k svozu bioodpadu. Uvádí, že
v Okrouhlé vše pořídili z dotací, včetně štěpkovače. Starostka uvádí, že za zvážení to stojí.
Místostarosta doplňuje, že nákup techniky je jedna věc, ale její údržba, chod a také parkování
stojí další peníze. Paní Kováčová vyjmenovává výhody pořízení takového auta s kontejnerem
a štěpkovačem, kdy odpadá těžká práce zaměstnancům a kdy je problém sehnat zaměstnance.
Navrhuje toto řešit v rámci dotací, které je možné využít. Starostka uvádí, že to zvážíme. Pan
Kiprý uvádí, že by to mohli vyřešit kompostéry, které by mohli obdržet na delší dobu do
nájmu. Dále doplňuje, že štěpkovač je velmi dobrá věc za pár korun, že lze tento odpad i
využít v obci nebo jej nabídnout lidem pod kytky apod. Starostka uvádí, že by bylo vhodné
zjistit průzkumem zájem o kompostéry, a že tyto připomínky zvážíme.
Pan Škaloud se dotazuje na zahrádku, kdy starostka uvádí, že jsme jim pronájem zahrádky
schválili, můžou ji již užívat a nájemní smlouvu obdrží v nejbližších dnech do schránky.
Starostka obce po poděkování ZO a přítomným ukončila 4. řádné zasedání ZO v 18:45 hodin.

Ověřovatelé:
Miloš Mareček

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

Martina Špačková

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

Ing. Petra Gajičová
starostka

