
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. března 2021 

 

Usnesení č. 12/1 

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

obce konaného dne 2. 12. 2020. Úkol uložené usneseními č. 11/16 a 10/25 byly splněny. V kontrole 

zůstává plnění usnesení č. 9/19, 9/23, 11/14 a 11/18. 

 

Usnesení č. 12/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový ve výši příjmů 

15.920.120,- Kč a výdajů 17.375.874,04 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1.455.754,04 Kč bude kryt ze 

zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2020 a bankovním úvěrem. 

 

Usnesení č. 12/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností ESSOX s.r.o., IČ 

26764652, se sídlem F.A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice ve výši 426.360,- Kč za účelem 

financování nákupu 10 ks kol značky ROCK MACHINE se splatností 24 měsíců s akontací ve výši 

82.568,- Kč od společnosti CYKLOMAX, spol. s r.o., se sídlem Pardubická 504, 533 52 Srch. 

 

Usnesení č. 12/4 

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

s usnesením č. 12/3. Termín plnění je do 31. 8. 2021. 

 

Usnesení č. 12/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení parkovacího automatu značky RTB PECUNI od 

společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 za smluvní cenu 119.214,- 

Kč bez DPH. Financování tohoto nákupu bude formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 24 

měsíců s navýšením 5,5% z výše uvedené ceny. 

 

Usnesení č. 12/6 

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

s usnesením č. 12/5. Termín plnění je do 31. 5. 2021. 

 

Usnesení č. 12/7 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2021, o místním poplatku ze psů a zároveň zrušuje 

obecně závaznou vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, ze dne 2. 12. 2020. Účinnost OZV je od 

15.03. 2021. 

 

Usnesení č. 12/8 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu a zároveň zrušuje 

obecně závaznou vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu, ze dne 2. 12. 2020. Účinnost OZV je 

od 15.03. 2021. 

 

Usnesení č. 12/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Porovnání všech složek výpočtu ceny pro stočné za rok 2020 

podle cenových předpisů pro stočné. 

 

Usnesení č. 12/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši 40,91 Kč bez DPH. 

 

 

 



Usnesení č. 12/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene ve prospěch oprávněného, společnosti Jizerské apartmány s.r.o., IČ 25015711, se sídlem Tř. 

Václava Klementa 595/30, 293 01 Mladá Boleslav. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného 

břemene k pozemku obce p.č. 151/1 – uložení vodovodního potrubí PE100 v rámci stavební akce s 

názvem „Rozšíření vodovodního řadu na pozemku p.č. 165/2, 157, 156/1, 155/1, 154 a 151/1 v k.ú. Lázně 

Libverda“. Jednorázová úplata za zřízení tohoto věcného břemene bude činí 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 12/12 

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

s usnesením č. 12/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 2021. 


