
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. srpna 2020 

 

Usnesení č. 10/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva 

obce konaného dne 20. 5. 2020. Úkol uložené usneseními č. 9/1, 9/17 a 9/21 byly splněny. V kontrole 

zůstává plnění usnesení č. 9/19, 9/23 a 9/29. 

 

Usnesení č. 10/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou BENNE 

s.r.o., IČ 28695828, se sídlem Žitavská 824, 464 01 Frýdlant, jejímž předmětem je změna ceny díla 

stavební akce s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Lázně Libverda č.p. 177, 463 62 Lázně Libverda“. 

Původní cena předmětného díla ve výši 1.383.382,11 Kč vč. DPH se navyšuje o smluvními stranami 

dohodnuté vícepráce v celkové výši 405.391,92 Kč.  

 

Usnesení č. 10/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětný Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 

v souladu s usnesením č. 10/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 4. 9. 

2020. 

 

Usnesení č. 10/4 

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů jednání komise pro posouzení  

a hodnocení nabídek v rámci zakázky malé hodnoty na dodávku s názvem „Vybavení kuchyně  

MŠ – Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky 

a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí Plynoslužby TZB s.r.o., druhý v pořadí REMONT s.r.o., třetí 

v pořadí Free-Santo s.r.o. 

 

Usnesení č. 10/5 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 10/4, které bude následně zasláno všem uchazečům, kteří 

nabídku předložili. Termín plnění do 3. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Plynoslužby TZB s.r.o., 

IČ 06636772, se sídlem Bezručova 159/17, 460 08 Liberec, jejímž předmětem je realizace akce s názvem 

„Vybavení kuchyně MŠ – Lázně Libverda“. Cena předmětného díla je 515.900,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 10/7 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětnou Smlouvu o dílo v souladu 

s usnesením č. 10/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 4. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 

 

Usnesení č. 10/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  směnu nemovitého majetku: 

- pozemku parcelního č. 226/1,trvalý travní porost, část a) o výměře 1.074 m
2
, jak je tato část 

navržena ke sloučení s pozemkem parcelního č. 226/3 a pozemek parcelního č. 227/1, zahrada, 

část b) o výměře 493 m
2
, jak je tato část navržena ke sloučení s pozemkem parcelního č. 233/1, 

vše k.ú. Lázně Libverda, 

 



jejímž vlastníkem je Obec Lázně Libverda, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant za pozemky: 

 

- parcelního č. 237/1 o výměře 956 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří  

- pozemek parcelního č. 237/4 o výměře 77 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří  

- pozemek parcelního č. 237/5 o výměře 23 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří  

- pozemek parcelního č. 238/3 o výměře 344 m
2
, trvalý travní porost pozemek parcelního č. 182/2 o 

výměře 167 m
2
, trvalý travní porost, vše v k.ú. Lázně Libverda, 

 

jejímiž spoluvlastníky jsou David Fiedor, s podílem o velikosti 1/14, Božan Haken, s podílem o velikosti 

1/7, Remigius Haken, s podílem o velikosti 1/7, Simon Kočí, s podílem o velikosti 1/21, Michaela 

Kočová, s podílem o velikosti 1/21, Renata Koňaříková, s podílem o velikosti 1/14, Miroslava Mrlinová, 

s podílem o velikosti 1/7, Mgr. Josef Marek, s podílem o velikosti 1/7, Andrea Slejšková, s podílem  

o velikosti 1/21, Helena Včeláková, s podílem o velikosti 1/7, zapsaný na listu vlastnictví č. 291  

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant. 

  

Mezi výměrami výše uvedených pozemků není žádný rozdíl, a proto se účastníci směny dohodli směnu 

uskutečnit bez finančního vyrovnání. Záměr směny byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky 

ani další nabídky. 

 

Usnesení č. 10/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 10/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parcelního čísla 150, 

ostatní plocha, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na 

listu vlastnictví č. 8 pro obec a k.ú. Lázně Libverda. Vlastníkem tohoto pozemku je společnost Tomos 

Praha a.s., IČ 45273561, se sídlem Ohradní 1079/59, 140 00 Praha 4. Obec tento pozemek bude užívat 

pro rekreační využití jako vyhlídkového a odpočinkového místa. Výše nájemného bude činit 100,- 

Kč/rok. 

 

Usnesení č. 10/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 10/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parcelního čísla 136/2, 

zahrada, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na listu 

vlastnictví č. 10002 pro obec a k.ú. Lázně Libverda. Uvedený pozemek je ve vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodaření SPÚ-KPÚ. Obec tento pozemek bude užívat jako zázemí objektu bydlení čp. 

175. 

 

Usnesení č. 10/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 10/11. Termín plnění je do 30. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/13 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 1 mil. Kč 

s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 se splatností do 

31. 8. 2021 a bez zajištění. 

 

 



Usnesení č. 10/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 10/13. Termín plnění je do 4. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 10/15 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi jednat s manželi Zacharovými, vlastníky 

pozemků p.č. 357 a 358 v k. ú. Lázně Libverda o bezúplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví 

obce za účelem zřízení stanoviště pro sběr separovaného odpadu. Termín plnění je do 31. 12. 2020. 

 

 


