Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Lázně Libverda
konaného 29. října 2018 v zasedací místnosti
Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17

Přítomni ZO:
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Stanislava Karrasová, Marcel Svoboda, Václav
Šnajdr, Melková Martina, Zapletal Josef, Veselý Josef, Neumann Miroslav
Zapisovatel: Jana Slámová
Občané a hosté: 8
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu.
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise.
3. Zpráva mandátové komise
4. Složení slibu členů zastupitelstva.
5. Volba starosty a místostarosty.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
7. Schválení jednacího řádu.
8. Zřícení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.
9. Schválení Smlouvy o dílo – Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice.
10. Pověření k zastupování obce v FVS.

Program byl schválen 9 hlasy členů ZO
Pan Ing. Jan Pospíšil se přihlásil o slovo:
Vážení přítomní, ještě než začneme k navrženému programu, mám tu návrh o
doplnění programu. Byl jsem osloven paní ředitelkou v Lázních Libverda a.s. Hanou
Drozenovou o zapojení bodu týkajícího se bankomatu, jste pro zapojit bod až do
další zasedání v listopadu?
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1
Ad 1)
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni paní Stanislava Karrasová a pan Josef
Veselý.
Ad 2)
Do funkce předsedy mandátové, volební a návrhové komise byla navržena a zvolena
paní Martina Melková. Členy komise byli navrženi pan Josef Zapletal a pan Václav
Šnajdr.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

Ad 3)
Zpráva mandátové komise:
Paní Melková přednese zprávu o průběhu o výsledcích voleb do Zastupitelstev obce
2018.
V naší obci bylo registrováno pouze devět kandidátů a to v jedné straně „Sdružení
PRO Libverdu“, celkem bylo voleno devět členů zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo
136 oprávněných voličů, volební účast činila 37, 88 procent a „Sdružení PRO
Libverdu“ získalo 947 hlasů.
Zvolení členové zastupitelstva v pořadí, dle počtu získaný hlasů jsou:
Ing. Jan Pospíšil – 113 hlasů
Václav Šnajdr – 108 hlasů
Josef Zapletal – 106 hlasů
Miroslav Neumann – 105 hlasů
Pavel Švihký – 105 hlasů
Marcel Svoboda – 104 hlasů
Martina Melková – 104 hlasů
Josef Veselý – 102 hlasů
Stanislava Karrasová – 100 hlasů
Mandátová a volební komise neshledala žádných závad.
Ad 4)
Slib členů zastupitelstva obce. Po přečtení slibu přistoupí členové zastupitelstva
jednotlivě k předsedajícímu a podáním ruky a pronesením slova SLIBUJI složí slib,
poté potvrdí svým podpisem listinu.
„Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě v zájmu obce, jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České
republiky.“
Vážení členové zastupitelstva obce, složili jsme před zraky svých spoluobčanů slib
člena zastupitelstva obce, který nás zavazuje nezklamat důvěru, kterou nám v den
voleb dali svými hlasy.

Ad 5)
Volba starosty a místostarosty.
Předsedkyně mandátové, volební a návrhové komise paní Martina Melková se ujala
slova a zahájila volbu starosty a místostarosty.
Vážení zastupitelé, vážení přítomní zahajuji volbu starosty obce. Volba bude mít pět
následujících částí:
1) Určení počtu místostarostů.
2) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat, jako dlouhodobě
uvolněné.
3) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.
4) Volba starosty.
5) Volba místostarosty.

1)
Žádám zastupitele, aby podali návrhy na počet místostarostů. Pan Ing. Jan
Pospíšil navrhuje, aby se volil pouze jeden místostarosta.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
2)
Žádám zastupitelé, aby podali návrhy, které funkce budou vykonávány jako
dlouhodobě uvolněné. Pan Ing. Jan Pospíšil navrhuje, aby funkce dlouhodobě
uvolněného zastupitele, byla pouze funkce starosty.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
3)
Žádám zastupitele, aby podali návrh na určení způsobu volby starosty a
místostarosty obce, zdali veřejným hlasováním, či tajnou volbou. Pan Ing. Jan
Pospíšil navrhuje, aby hlasování proběhlo veřejně.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
4)
. Pan Pavel Švihký navrhuje do funkce starosty našeho bývalého pana starostu pana
Ing. Jana Pospíšila, protože svou práci vykonával dobře, svědomitě. Pan Ing. Jan
Pospíšil přijímá.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL - 1
5)
Žádám zastupitelé, aby podali návrhy na funkci místostarosty obce. Pan Starosta
navrhuje Pavla Švihkého. Pan Pavel Švihký přijímá.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL - 1
Pan Starosta: Rád bych poděkoval všem 136 voličům, kteří přišli k volbám, byť
kandidovala pouze jedna strana a výběr byl logicky omezený. Vnímáme to jako
projev podpory pro další práci za níž velice děkujeme. Dále bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům, kteří jste souhlasili s tím, že bude kandidovat. V neposlední řadě
bych chtěl poděkovat opět vám, že jste mi dali již po páté důvěru, abych se mohl stát
starostou obce. Velice si toho vážím a je to pro mě čest.

Usnesení č. 1/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů
zastupitelstva obce v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Usnesení č. 1/3
Zastupitelstvo obce po projednání určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písmeno k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že
funkce starosty bude vykonávána jako funkce dlouhodobě uvolněná.
Usnesení č. 1/4
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
místostarosty obce veřejným hlasováním.
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Usnesení č. 1/5
Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
a) Do funkce starosty pana Ing. Jana Pospíšila
b) Do funkce místostarosty pana Pavla Švihkého
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Ad 6)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Po
pracovní poradě, která byla neoficiální, je návrh ustanovit a schválit odměnu pouze
pro pana Pavla Švihkého – 10.000,- Kč hrubého. Ostatní neuvolnění členové
zastupitelstva tuto funkci budou vykonávat bezplatně.
Usnesení č. 1/6
Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a s § 84 odst. 2
písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
v celkové výši 10.000,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

Ad 7)
Vydání jednacího řádu, podle kterého se každé zastupitelstvo svolává, připravuje,
podle kterého jedná, hlasuje a přijímá usnesení a následně je z toho pořízen zápis.
Jednací řád je identický řádu minulého volebního období.

Usnesení č. 1/7
Zastupitelstvo obce po projednání vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Ad 8)
Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce.
Pan Starosta předkládá návrh, aby oba dva výbory byly složeny z trojčlenného
složení jelikož jsme se již jednou snažili o pětičlenné složení, nicméně nebylo možné
to obsadit pěti členy.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Volba předsedy finančního výboru. Předložen návrh do funkce navrhnout pana
Marcela Svobodu. Pan Marcel Svoboda funkci přijímá.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Volba předsedy kontrolního výboru. Předložen návrh do funkce navrhnout pana
Josefa Veselého. Pan Josef Veselý funkci přijímá.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Volba členů finančního výboru. Předložen návrh do funkce navrhnout paní Stanislavu
Karrasovou a paní Martinu Melkovou. Paní Karrasová i paní Melková funkci přijímají.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Volba členů kontrolního výboru. Předložen návrh do funkce navrhnout pana Josefa
Zapletala a Václava Šnajdra. Pan Zapletal i pan Šnajdr funkci přijímají.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Usnesení č. 1/8
Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Usnesení č. 1/9
Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
a) do funkce předsedy finančního výboru pana Marcela Svobodu
b) do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Veselého
c) do funkce členů finančního výboru paní Stanislavu Karrasovou a paní Martinu
Melkovou.
d) do funkce členů kontrolního výboru pana Václava Šnajdra a pana Josefa
Zapletala
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

Ad 9)
Schválení Smlouvy o dílo – Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice, č.p.
194, Lázně Libverda. Pan Starosta na 21.zasedání 26. 9. 2018 dostal za úkol
zařídit veškerou administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
Schválena a rozeslána dokumentace v souladu s pravidly z životního prostředí.
Tři stavební společnosti: STAV – AGENCY s.r.o.
Společnost SIMBA s.r.o.
Firma SPIDERS s.r.o.
Do termínu 1. 10. 2018 byla doručena pouze jedna nabídka a to od firmy STAV –
AGENCY s.r.o., firma byla přezkoumána, splnila veškeré předpoklady a
požadavky, které jsme si stanovili.
Nabídková cena 2.415.990,-Kč včetně DPH, byla doporučena ke schválení.
Diskuze: Pan Svoboda – Ta realizace je kdy?
Pan Starosta - Realizace podle smlouvy o dílo je v na jaře v příštím
roce.
Usnesení č. 1/10
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
STAV – AGENCY s.r.o., IČ 25482505, se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž
nad Nisou, jejímž předmětem je kompletní provedení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Energetické úspory objektu SDH č.p. 194 Lázně Libverda“.
Cena předmětného díla je 2.415.990,-Kč. Předmětná Smlouva o dílo byla
uzavřena dne 15. 10. 2015 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a v souladu s výsledky zadávajícího řízení na tuto veřejnou zakázku,
kdy byl vyzván k podpisu smlouvy zájemce, který se umístil v pořadí na prvním
místě.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Ad 10)
Pověření k zastupování obce v FVS. Na FVS to v minulém období bylo stanoveno
tak, že na Valných hromadách zastupoval pan místostarosta Pavel Švihký a na
Dozorčí radě zastupoval pan starosta Ing. Jan Pospíšil. Návrh je stejný i pro toto
volební období.

Usnesení č. 1/15
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla
Švihkého, narozeného 1. 10. 1977, trvale bytem Lázně Libverda 195 463 62 p.
Hejnice zastupováním obce na jednáních všech řádných a mimořádných valných
hromad společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se
sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se uskuteční od data tohoto
pověření do 31. října 2022.

Usnesení č. 1/16
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení
příslušného
pověření
a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí
zastupitelstva. Termín plnění je do 16. 11. 2018
Usnesení č. 1/17
Zastupitelstvo obce po projednání navrhuje za člena Dozorčí rady Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s. pana Ing. Jana Pospíšila, narozeného 24. 7. 1970,
trvale bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice jako zástupce obce v tomto
orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
Usnesení č. 1/18
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá svému zástupci na valné hromadě
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na
své zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. podpořit.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

Nyní by jsme měli pověřit zastupování obce ve dvou dobrovolných obcích, kterými
jsme členy a to DSO Mikroregion Frýdlantsko a DSO Smrk. V Minulém volebním
období to vykonával Pan starosta, nicméně jsme se bavili o variantě, že by zástupce
mohl být někdo jiný, pověřený ze zastupitelstva.
U DSO Smrk je uvedeno, že to musí být starosta nebo místostarosta, proto bych i
nadále zastupoval já, jakožto starosta.
U Mikroregionu Frýdlantska tam stanovují, cituji „zastupuje starosta, místostarosta, je
však možné pověřit člena zastupitelstva„. Navrhuji pana Miroslava Neumanna, zdali
by byl ochoten zastupovat obec v Mikroregionu Frýdlantsko? Pan Neumann souhlasí.
V případě jeho nepřítomnosti bych ho zastoupil pan starosta Ing. Jan Pospíšil.
Usnesení č. 1/19
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje zastupitele pana Miroslava Neumanna
zastupováním obce na jednáních DSO Mikroregion Frýdlantsko. V případě jeho
nepřítomnosti bude obec na těchto jednáních zastupovat starosta obce Ing. Jan
Pospíšil.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Svazek DSO Smrk by i nadále zastupoval starosta obce pan Ing. Jan pospíšil.

Další zastupování obce je ve sdružení lázeňských míst ČR a Euroregion Nisa,
v minulém volebním období byl zástupcem pan starosta Ing. Jan Pospíšil. Pokud
budete souhlasit pan starosta v tom bude pokračovat i nadále.
Usnesení č. 1/20
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení
příslušného
pověření
a písemně informovat předsedu DSO Mikroregion Frýdlantsko o tomto rozhodnutí
zastupitelstva. Termín plnění je do 16. 11. 2018
Usnesení č. 1/21
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Ing. Jana Pospíšila
zastupováním obce na jednáních Sdružení lázeňských míst ČR a Euroregionu Nisa.
V případě jeho nepřítomnosti bude obec na těchto jednáních zastupovat
místostarosta pan Pavel Švihký.
Usnesení č. 1/22
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení
příslušného
pověření
a písemně informovat předsedu Sdružení lázeňských míst ČR a Euroregionu Nisa o
tomto rozhodnutí zastupitelstva. Termín plnění je do 16. 11. 2018
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Usnesení č. 1/23
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Ing. Jana Pospíšila
zastupováním obce na jednáních DSO Smrk. V případě jeho nepřítomnosti bude
obec na těchto jednáních zastupovat místostarosta pan Pavel Švihký.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Usnesení č. 1/24
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení
příslušného
pověření
a písemně informovat předsedu DSO Smrk o tomto rozhodnutí zastupitelstva. Termín
plnění je do 16. 11. 2018.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0

Diskuze:
Paní Kiliánová: Máte mezi sebou nějakého nového člena, kterého absolutně neznám,
můžete se nám více představit?
Pan Neumann: My se vídáme velice často, chodíte k nám pro vodu, jen jste mě
nepoznala.
Paní Kiliánová: Jó, to jste vy. Vy jste rodák?
Pan Neumann: Nejsem rodák, ale bydlím tu od roku 2001.
Pan Svoboda: Možná ještě jedna věc, my jsme se bavili o tom, že na příští poradě,
bychom přednesli sumarizaci našich závazků obce, to znamená jaké máme úvěry,
s tím, že bych byl rád, kdyby se to při dalším zastupitelstvu nějakým způsobem
odprezentovalo, aby všichni v Libverdě věděli závazky.
Pan Starosta: Ano, prosím do zápisu jako úkol, bude to bod do dalšího programu
zasedání.

Starosta obce:
Ing. Jan Pospíšil

Zapisovatelka:
Jana Slámová

Ověřovatelé zápisu:
Josef Veselý

Stanislava Karrasová

