
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. prosince 2020 

 

Usnesení č. 11/1 

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

obce konaného dne 31. 8. 2020. Úkol uložené usneseními č. 10/3, 10/5, 10/7, 10/8, 10/10, 10/12, 10/14 a 

10/15 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 9/19 a 9/23. 

 

Usnesení č. 11/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2020. 

 

Usnesení č. 11/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2020. 

 

Usnesení č. 11/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2020/2021. 

 

Usnesení č. 11/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

Usnesení č. 11/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3  k rozpočtu za rok 2020  

pro operace, které vzniknou za období od data 2. 12. do 31. 12. 2020  bez určení konkrétní výše v Kč pro 

tyto rozpočtové změny:  

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.  

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, 

kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.  

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů 

příjmů a výdajů.   

 

Usnesení č. 11/7 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním 

rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 11/6. 

 

Usnesení č. 11/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2021 až 2024. 

 

Usnesení č. 11/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 

na rok 2021. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2020 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje nad 200 tis. Kč. 

Úhrady nákladů, které byly fakturovány v roce 2020 a smluvně uzavřené vztahy z roku 2020 se do této 

částky kapitálových výdajů nezapočítávají. 

 

Usnesení č. 11/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvkové 

organizace na rok 2021 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 350.000,- Kč. 

 



Usnesení č. 11/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Základní školy Lázně Libverda, příspěvkové 

organizace na rok 2021 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 350.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 11/12 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení Územní studie v souladu s Územním plánem Lázně 

Libverda za účelem budoucí výstavby na části návrhové lokality Z20. Jmenovitě se jedná o pozemky p.č. 

155/1, 155/2, 155/3, 155/6, 155/7, 156/1, 157 a 158 v k. ú. Lázně Libverda. Obecní úřad Lázně Libverda 

bude v přenesené působnosti vykonávat územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 Stavebního zákona, 

prostřednictvím zaměstnance na dohodu o provedení práce, který bude splňovat kvalifikační požadavky 

pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 Stavebního zákona. 

 

Usnesení č. 11/13 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 482, jehož vlastníkem 

je Česká republika, majetkový správce Státní pozemkový úřad. Předmětný pozemek se nachází 

v zastavěném území obce a je Územním plánem určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou – 

obnovení požární nádrže.  

 

Usnesení č. 11/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zpracovat a podat žádost obce o bezúplatný 

převod pozemku v souladu s usnesením č. 11/13. Termín plnění je do 31. 12. 2020. 

 

Usnesení č. 11/15 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 

oprávněného, společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 151/1 – uložení plynárenského 

zařízení „STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 20, Lázně Libverda“. Jednorázová úplata za zřízení 

tohoto věcného břemene bude činí 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 11/16 

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

s usnesením č. 11/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2020. 

 

Usnesení č. 11/17 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy s paní Ing. Miroslavou 

Zacharovou, bytem Vidlák 721, 198 00 Praha, jejímž předmětem je nemovitý dar obci, konkrétně 

pozemků p.č. 357 a 358 v k.ú. Lázně Libverda za účelem zřízení stanoviště na separovaný odpad. 

Veškeré náklady spojené s administrací ponese obec.   

 

Usnesení č. 11/18 

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

s usnesením č. 11/17. Termín plnění je do 31. 1. 2021. 

 

Usnesení č. 11/19 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s výší příspěvku obce Lázně Libverda do rozpočtu 

Mikroregionu Frýdlantsko, dle přiloženého návrhu rozpočtového provizoria pro rok 2021 a souhlasí se 

zpracováním této částky do rozpočtu obce Lázně Libverda na rok 2021.   

 

 

Usnesení č. 11/20 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. Účinnost OZV je 

od 1. 1. 2021. 



 

Usnesení č. 11/21 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. Účinnost OZV je od 1. 1. 2021. 

 

Usnesení č. 11/22 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu. Účinnost OZV 

je od 1. 1. 2021. 

 

Usnesení č. 11/23 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2020, o poplatku za komunální odpad. Účinnost 

OZV je od 1. 1. 2021. 

 

Usnesení č. 11/24 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvu o dílo s firmou Ing. Hugo Turza, se 

sídlem Podbabská 10, 160 00 Praha 6, IČ 18423884, jejímž předmětem je výkon funkce osoby odborné 

provozovatele ČOV a kanalizace Lázně Libverda včetně provádění monitoringu, zajištění odběrů 

odpadních vod a aktivovaného kalu, zpracování technologických zpráv pro optimalizaci provozu ČOV, 

vše pro období leden až prosinec 2021. 

 

Usnesení č. 11/25 

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

s usnesením č. 11/24. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2020. 

 

Usnesení č. 11/26 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na celkový 

počet dva. 


