
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 15. března 2021 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Václav Šnajdr, Marcel Svoboda, 
Josef Zapletal, Miroslav Neumann, Josef Veselý – příchod 17:09 
Nepřítomni: Stanislava Karrasová 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 5 
  
 
 
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Rozpočet obce na rok 2021. 
4. OZV č. 1/2021, o místním poplatku ze psů a OZV č. 2/2021, o místním 

poplatku z pobytu. 
5. Porovnání cen stočného za rok 2020 a cena stočného na rok 2021. 
6. Majetkoprávní operace:  

a) SOSB o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 151/1 
 

Doplněný program: 
  

7. Projednání smlouvy o úvěru se společností ESSOX s.r.o. (nákup kol). 
8. Projednání pořízení parkovacího automatu značky RTB PECUNI. 

  
 
 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 
 
Ad 1) 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Miroslav Neumann a pan Marcel 
Svoboda. Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan 
Pavel Švihký, za členy komise paní Martina Melková a pan Václav Šnajdr. 
 

 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 



 
Ad 2)  
 
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. 
 
Ad 3) 
Rozpočet obce na rok 2021 
Pan Svoboda (vedoucí finančního výboru) čte přítomným výdeje a příjmy obce za rok 
2020 a pan starosta zároveň promítá na plátně.  
Příjmy: 15.920.120,- Kč 
Výdaje: 17.375.874,04,- Kč. 
 

  
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

 

    
ODPA POL Příjmy v Kč:   

0 1111 Daň z příjmů FO ZČ 1 700 000,00 

0 1112 Daň z příjmů FO SVČ 25 000,00 

0 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 150 000,00 

0 1121 Daň z příjmů PO 1 200 000,00 

0 1122 Daň z příjmů PO za obce 271 320,00 

0 1211 Daň z přidané hodnoty 3 250 000,00 

0 1337 Poplatek za komunální odpad 200 000,00 

0 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 

0 1342 Poplatek z pobytu 800 000,00 

0 1361 Správní poplatky 5 000,00 

0 1381 Daň z hazardních her 45 000,00 

0 1511 Daň z nemovitostí 230 000,00 

0 4112 Neinv.dotace ze SR v r. SDV 131 800,00 

0 4116 Ost.neinv.dotace ze SR (VPP+MŠ) 700 000,00 

0 4216 Ost.inv.přijaté transfery ze SR 1 255 000,00 

0 4222 Investiční dotace od krajů 315 000,00 

2141 2112 Příjmy z prod.zboží-vnit.obchod 100 000,00 

2141 2324 Náhrada za poštu v IC 200 000,00 

2143 2111 BCL - poskytování služeb 500 000,00 

2143 2112 BCL - prodej zboží 10 000,00 

2143 2132 BCL - příjmy pronájmu 140 000,00 

2143 3113 BCL - příjmy z prodeje DHM 100 000,00 



2321 2111 Odvádění OV - stočné 800 000,00 

3429 2132 Vzlet - příjmy z pronájmu 200 000,00 

3612 2132 SBH - příjmy z pronájmu 3 400 000,00 

3725 2111 Příjmy z třídění odpadů 50 000,00 

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 20 000,00 

6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 

6171 2132 Příjmy z ost.pronájmu-kotelny 100 000,00 

    CELKEM příjmy 15 920 120,00 

    Převod z min.roku 1 005 754,04 

  8123 Dlouhodobé půjčené prostředky 450 000,00 

    CELKEM 17 375 874,04 

 
 

ODPA POL Výdaje v Kč:   

1014 5169 Odchyt psů 5 000,00 

1032   Lesní hospodářství 50 000,00 

2141   Vnitřní obchod - IC/pošta 687 000,00 

2143   Cestovní ruch - BCL 1 065 000,00 

2212   Místní hospodářství 1 650 000,00 

2219   Ostatní záležitosti pozem.komunikací 350 000,00 

2292   Dopravní obslužnost LK 38 160,00 

2321   Čistírna odpadních vod 1 030 000,00 

3111   Mateřská škola 350 000,00 

3141   Základní škola 350 000,00 

3314   Obecní knihovna 10 000,00 

3399   Kultura 230 000,00 

3429   Rekreační areál VZLET 218 000,00 

3612   Bytové hospodářství 3 000 000,00 

3631   Veřejné osvětlení 300 000,00 

3635 5169 Územní plánování 120 000,00 

3639   Komunální služby 990 000,00 

3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 10 000,00 

3722   Komunální odpady 430 000,00 

3745   Veřejná zeleň 20 000,00 

5213   Krizová opatření 85 000,00 

5512   Jednotka SDH 1 320 000,00 

5212 5023,31,32 Odměny ZO 908 000,00 

6171   Obecní úřad 2 244 000,00 



6399 5362 Platby daní a poplatků do SR - DPH 100 000,00 

6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 271 320,00 

6402 5364 Fin. vypořádání minulých let kraj-obec 4 570,90 

6409 5363 Ostatní činnosti j.n. 100 000,00 

    CELKEM výdaje 15 936 050,90 

  8124 Uhrazené splátky dl.přij.prostř. 679 608,00 

6399 5901 Ostatní fin.rezerva nerozdělená 760 215,14 

    CELKEM 17 375 874,04 

 
 
Pan Starosta vysvětluje určité položky. Superhrubá mzda se snížila o 34 %. Mohly by 
dorazit možná i nějaké kompenzace městům a obcím, moudřejší budeme v první 
polovině letošního roku. Ostatní daně by krizová situace neměla  ohrozit. Ostatní 
příjmy jsou standartní, které se z roku na rok převážně opakují.  
Co se týká výdajů, jsou v porovnání z minula, v kapitolách, stejné. Bikecentrum je 
navýšen o nákup nových kol. Místní hospodářství je navýšeno na vybudování dvou 
separovaných míst na tříděný odpad (Vzlet, panelové domy). Je plánován nový 
přechod pro chodce za 350 tisíc korun. Navýšení je v bytovém hospodářství, 
z důvodu výměn oken a dveří na čp. 201 a investice do řady bytů. SDH je zde 
navýšení o zhruba jeden milion korun, z důvodu na finální rekonstrukci a sto tisíc 
korun na opravu cisterny. Obecní úřad má částku taky navýšenou, protože jsme 
přijali jednoho pracovníka navíc (referentku). Letos uhradíme zhruba 679.000,-Kč na 
úvěrové prostředky. Rezerva činí cca 750.000,-Kč.  
  
Diskuze: 
 
Paní Killiánová: Jsem se chtěla zeptat na bytové hospodářství. Jste říkal deset 
bytových jednotek se bude rekonstruovat? 
Pan Starosta: Uvolnilo se několik bytů, budou se dělat různé výměny a ty byty 
potřebují dílčí rekonstrukci. Jsou to byty původní, bez nástaveb. Odpady, instalace, 
elektroinstalace (rozvaděč), podlahové krytiny,.. Je to 31 let co ty byty stojí. 
Paní Killiánová: Tam kde bydlí lidi se to dělat nebude? 
Pan Starosta: Na něco nárok má každý. Po dohodě, lze uvažovat o následujících 
věcech. 
Paní Killiánová: Můžete být trošku konkrétní co se týká té výměny? 
Pan Starosta: Po paní Veselé půjde paní Podlesná, po paní Podlesné měla jít paní 
Čermáková, ta to nakonec odřekla, takže tam půjde paní Lišková, po paní Liškové by 
mohla jít paní Martinová, po paní Martinové by měl byt obdržet pan Fečo. Po paní 
Štíchové dostane byt paní Veselá Kačka, po paní Veselé pan Kofroň a po panu 
Kofroňovi pan Hardy.  
Paní Killiánová: A ta čp. 201, tam ještě neproběhla výměna? 
Pan Starosta: Bohužel, ještě ne. 
Paní Killiánová: Jste říkál, že to budete dělat už minulý rok. 
Pan Starosta: Ta situace je fatální, co se týká příjmové stránky, ne jenom naší obce, 
tak ty příjmy byly nižší, než bylo plánováno a museli jsme šetřit. 
Pan Hrib: Dobrý den, chci vás pozdravit všechny a zeptat se na tento návrh 
rozpočtu, který byl promítán a je jiný než ten, který jsem si vytiskl z úřední desky, 
tomu nerozumím. 



Pan Starosta: Návrh na desce je jedna varianta a ten který se schvaluje a 
projednává, tak tam může dojít ke změnám. Nevím přesně, kterou položku máš na 
mysli. Buď konkrétní. 
Pan Svoboda: Některé položky se ještě upravovali. 
Pan Hrib: Teď nevím, tam jak byly služby, tak mám 350.000,-Kč a vy máte půl 
milionu. Když to mám takto před sebou. 
Pan Starosta: Tam jde o to, že jsme byli na jednání v Cyklomaxu. My propagujeme 
značku, oni nám za to dají 150.000,-Kč. Vyfakturujme jim na základě smlouvy 
marketingové služby (to je to navýšení tady), oproti tomu půjde jejich plnění, jsou to 
dvě kola, materiál do prodeje jako jsou cyklodresy, … 
Pan Hrib: Zeptám se ještě, platí to co tady bylo teď přečteno? 
Pan Hrib: Takže to co bylo vyvěšeno na obci byl? 
Pan Starosta: Ano, a ano byl to návrh, s tím, že po schválení  to půjde znovu na 
úřední desku, ale s tím, že ani tahle varianta nemusí být finální, protože se to může 
ještě na místě změnit. 
Pan Prchal: Chtěl bych se zeptat na položku příjmy poskytování služeb. Zajímalo by 
mě, jak to bylo, když byla ta covidová situace a jestli to jsou opravdu reálná čísla? 
Pan Starosta: Loni jsme plánovali 700.000,-Kč, III. Q. byl výborný a nakonec jsme 
skončili s příjmem 866.000,-Kč. Bylo to především kvůli lázním, kvůli dotaci ze strany 
státu, který přisíval 4.000,-Kč. 
Pan Svoboda: Ještě dodám, že se taky schválilo navýšení na 25,-Kč. 
Pan Prchal: A ještě jestli by jste mi shrnuli, jak je na tom Bikecentrum a Vzlet. Na 
stránce příjmové předpokládám, že je to pouze nájem. 
Pan Starosta: To je nájem a služby dohromady. 
Pan Prchal: A na stránce výdajové tam máte 228.000,-Kč. Teď bych se zeptal co 
jsou ty výdajové, čeho se týkají? 
Pan Starosta: V příjmech je plánováno 200.000,-Kč, s tím, že za standartních 
podmínek by to bylo 250.000,-Kč. Paní Maděrová je opravdu zavřená, nemá šanci 
otevřít ani okénko, od ledna ji odpouštíme 50 % základního nájemného, proto je tam 
pokles. A co se týká výdajů, tak voda 12.000,-Kč, zemní plyn 90.000,-Kč, el. energie 
50.000,-Kč, služby telekomunikací 6.000,-Kč, to jsou hlavní části výdajů. Služby a 
udržování činí 50.000,-Kč a to se jedná o opravu střechy, kde zatýká.  
Pan Prchal: Tam tedy ty energie a položky jsou takové nepochopitelné na 
příjmových položkách. 
Pan Starosta:  Je to podle účetní osnovy. 
Pan Prchal: A ještě jestli můžu poprosit to Bikecentrum. Jestli by jste to mohli nějak 
zhodnotit, abych si to dokázal představit. 
Pan Starosta: Loňský rok. Největší položka je poskytování služeb byla 440.000,-Kč, 
příjmy z pronájmu 140.000,-Kč (paní Jandová), příjmy z kol je 115.000,-Kč. A co se 
týká výdajů za loňský rok, 100.000,-Kč byly mzdy (DPP), 160.000,-Kč byl nákup kol, 
nákup materiálu 60.000,-Kč. 
Pan Prchal: To zase nemusíš takto dopodrobna. 
Pan Starosta: Celkové náklady byly 640.105,-Kč. Ve ztrátě rozhodně nejsme. Příjmy 
byly vyšší než v roce 2019. 
Pan Svoboda: Já se k tomu ještě zeptám, ty kola co máme se nám daří prodávat za 
nějaký ceny poloviční, nebo nákupní?  
Pan Starosta: Strategie, kde kola z roku 2017 jsme nechali čtyři roky a není to to 
pravé ořechové, letos chceme kola prodat z minimální ztrátou, ale problém je v tom, 
že ty kola nejsou. To co jsme byli schopní vykomunikovat s Cyklomaxem, jsou kola 
kvalitní a i oni říkali, ať si je necháme minimálně dva roky, protože v sezóně 2022 



kola nebudou. Kola necháme dva roky a po dvou letech je prodáme za polovinu 
maloobchodní ceny. 
Pan Hrib: Máte nějakou alternativu za Cyklomax? Je to společnost, která teď kola 
mít nebude, co sem pochopil. Je někdo jiný, kdo to nabízí v té kvalitě a třeba za 
lepších podmínek? 
Pan Starosta: Celkově nejsou kola a chceme i nadále s Rock Machine 
spolupracovat a spolupráce s Cyklomaxem funguje. V roce 2023 objednáme flotilu 
novou.  
Pan Prchal: Chci se zeptat jestli plánujeme nějaké investice, stavební práce, rozvoje 
co se týká obecních domů a jejich vzhledu? 
Pan Starosta: Naše hlavní akce bude začínat v příštím roce a to je ta lázeňská 
pěšina, momentálně kromě přechodu, kromě komunálních stanovišť, hasičské 
zbrojnice, bytového hospodářství a koncem roku kotelny, jinak nic víc. 
Pan Prchal: Jak jste se bavili o čp. 201, tak v majetku obce jsou ještě další 
nemovitosti, které z toho vizuální hlediska začínají být ošklivý. Plánujete s tím něco 
udělat? 
Pan Starosta: To je velký oříšek, oba dva objekty, které ty máš na mysli, tak máme 
v záměru vytvořit projektovou dokumentaci a pokusit se požádat o dotaci objektů 
bydlení.  
Pan Hrib: Počítá se i kanalizace? Když se do toho bude sahat, tak jestli není 
alternativa rovnou zařídit kanalizaci? Aby se tam aspoň udělalo vedení. 
Pan Starosta: Kanalizace v tom rozhodně není, jsou v tom žlaby, propustky,.. 
 
 
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
Pan Starosta přechází k dalšímu bodu v programu a ten se týká pořízení kol do 
Bikecentra. Promítá se závěr, který proběhl s panem místostarostou v Pardubicích. 
Celkem je deset kol několika typů. Celkově se jedná o částku 475.000,-Kč. Návrh 
financování je buď s nulovou akontací na 24 splátek, cena úvěru by činila cca 
41.000,-Kč. Nebo cena s akontací kdy DPH obdržíme do dvou měsíců cca 82.000,-
Kč, tím se sníží cena úvěru na cca 33.000,-Kč. Faktura bude vystavená po dodání 
posledního kola, což by mělo být v půlce června.  
 
Další věcí, která je v rozpočtu uvedena je nákup nového parkovacího automatu, ten 
stávající je tam od roku 2014 a stál 80.000,-Kč. V roce loňském se nám automat 
začal lidově sekat, několikrát zde byl i servis, vyměnila se tiskárna a ten náklad s tím 
je cca 36.000,-Kč/servis. Porucha je v základní desce, která se už nevyrábí. Za sedm 
sezón vybral necelých půl milionu korun.  
Nový parkovací automat vyjde na cca. 140.000,-Kč od firmy Eltodo a.s., je na mince. 



V roce 2014 se parkovací automat zaplatil formou splátek, a i tento by jsme takto 
zaplatili. Eldoto by nám poskytlo splátkový kalendář, kde bychom částku uhradili za 
24 měsíců. 
 
Diskuze: 
 
Pan Svoboda: Kolik vydrží let? 
Pan Starosta: 10 let. 
Pan Svoboda: A hlídá to tam někdo, kupují si lístky? 
Pan Švihký: Určitě, kluci na Biku to kontrolují, mají to v náplni práce. 
 
 
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. 
 

 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 

 

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. 

 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
Ad 4.) 
OZV č. 1/2021, o místním poplatku ze psů a OZV č. 2/2021, o místním poplatku 
z pobytu 
Tyto vyhlášky se vydávaly již 2.12.2020, ale díky změně v legislativě zákonů se 
musely upravit, aby nám to Ministerstvo vnitra schválilo. Vyhláška se nedá 
novelizovat, musí se zrušit a vydat se znovu. 
 



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. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 

 

 

 
Ad 5) 
Porovnání cen stočného za rok 2020 a cena stočného na rok 2021 
Pan starosta seznamuje přítomné a promítá na plátně porovnání cen stočného. 
Skutečnost ovlivnila stávající pandemická krize a to s ohledem na to, že jsme 
plánovali. Množství stočného bylo 28 150 kubíků, skutečnost byla o pět tisíc kubíků 
menší - 23 610 kubíků. Co se týká zisku má to negativní výsledek. Cena odpadní 
vody stanovena na začátku ve výši 40.91,-Kč bez DPH byla dodržena. A pro letošní 
rok cena zůstává stejná. 
 
 
  
Diskuze: 
 
Pan Hrib: Mám dotaz ohledně těch nákladů na mzdy té osoby odborné, to je 
povinnost ze zákona, jste říkali, a to je přímo někdo z ČOV? 
Pan Starosta: Ne, osoba odborná je pan Ing. Hugo Turza, který v rámci té smlouvy o 
dílo, nám tu kvalifikaci odbornosti propůjčuje.  
 
 
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. 
 
 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 6) 
Majetkoprávní operace:  

a) SOSB o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 151/1. 
 

Jedná se uzavření smlouvy mezi firmou Jizerské apartmány s.r.o. zastoupenou 
panem Tomášem Prchalem a týká se vodovodního řadu. Vodovodní řad, který vede 
na parcele číslo 151/1 okolo Drašnarů, Talacků směrem nahoru k panu Machovičovi, 
tak nad touto komunikací se nacházejí pozemky Jizerských apartmánů s.r.o.. Záměr 
je tento pozemek zastavět rodinnými domy, tak investor nechal vytvořit projektovou 
dokumentace k rozšíření vodovodního řadu, který bude situován někde v úrovni pana 
Štíchy, kde se napojí na stávající slepé rameno a odtud půjde přes pozemek 
Jizerských apartmánů směrem ke schodům, kde začíná náš pozemek p.č. 151/1, 
který by sloužil k umístění vodovodního řadu.  
 
 
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. 

 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
 
Ad 2) 
Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
Pan Veselý seznamuje přítomné s druhým bodem programu. 
 
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. 
 



 
 
Veřejná diskuze: 
Pan Svoboda: Ten chodník přes kopec, byly dvě varianty, to dopadlo jak? 
Pan Starosta: Po komunikaci ze zástupci firmy, jsme dospěli k závěru, že ta 
varianta, která je přímo u krajské komunikace, jako je to třeba v Oldřichově, 
v Raspenavě nebo kdekoli jinde, je z jejich strany akceptovatelnější. To neznamená, 
že to ve finále takto dopadne. 
Pan Svoboda: My jsme se bavili s Tomášem o opravě té parkovací plochy před 
hasičárnou, tam došlo k navýšení rozpočtu, tak se musíme nějak domluvit jak to celé 
zrealizovat a já bych chtěl jen poprosit co se týče toho odpadu, tak abychom ty 
náklady nějak minimalizovali, tak uskutečnit nějakou brigádu v rámci hasičů, rád se jí 
zúčastním.  
Pan Starosta: K opravě parkovací plocha, je jak jsem již zmiňoval počítáno 
s 50.000,-Kč na to, to tam dát do pořádku. Děkujeme Pavlu Chmelíkovi, kterého 
využíváme s technikou na přípravu čarodějnic a vánočního stromu a dřevosochání. 
Pan Hrib: Já se chci zeptat spíš všeobecně. Proč se ten rozpočet schvaluje až nyní 
a ne dřív? Je to pro obec nějak výhodné? Já si myslím, že by to mělo být ke konci 
roku.  
Pan Starosta: Tam jde o to, že ke konci roku, kdy zastupitelstvo bývá začátkem 
prosince, tak se na rozpočtu musí pracovat koncem října. To znamená, že ten čtvrtý 
qvartál je věc ještě neohmatatelná. Určitě by to šlo udělat.  
Pan Hrib: Ostatní obce to taky dělají takhle později? 
Pan Starosta: Jak kdo, města to dělají v předstihu, obce začátkem roku. 
Pan Hrib: A když je to takto pozdě, tak je nějaké provizorium? Jak to funguje? 
Pan Starosta: Podle zákona o rozpočtech musí být vytvořeno rozpočtové 
provizorium, to se schvaluje v prosinci. Ale není to standartní rozpočet. 
Pan Hrib: A co by se stalo, že se nesejdete, že bude potřeba vynaložit nějaké 
finance před schválením řádného rozpočtu? 
Pan Starosta: Povinnost je 30.04. schválit rozpočet. Připravuje se nám to lépe, když 
víme skutečnost loňského roku.  
Pan Prchal: A v případě, kdyby se měla realizovat větší investice, tak v tu dobu by 
musel být schválený řádně rozpočet?  
Pan Starosta: Jsou dvě možnosti, smlouva se uzavře již v prosinci předchozího 
roku, investice se zrealizuje a proplatí se před schválením rozpočtu, je taková 
možnost. Každá akce se připravuje řadu měsíců, to znamená, že i když by byla 
v průběhu ledna nebo února.  
Paní Killiánová: Ty opravy na tom bytovém hospodářství, to bude dělat nějaká 
firma? Nebo kdo to bude dělat? 
Pan Starosta: My to neumíme sami, malbu bude dělat pan Koňařík, topení dělá pan 
Schejbal, elektřinu pan Bartoš, střechy dělá pan Jindra. 
Pan Hrib: Co se týká kanalizace pro horní Libverdu máte nějakou informaci? 
Pan Starosta: V kontextu čistírny, co s ní dál, po nezdařilém úkonu firmy, je možnost 
propojit kanalizaci na Frýdlant. Je to proces dlouhodobý, ale s pane ředitelem jsme 
se bavili o záměrech rozvojových. Je tu reálná šance, že v roce 2023, 2024 se 
čistírna v Libverdě ukončí a propojí se přímo přes Hejnice nebo Raspenavu. To bude 
znamenat akceptovaní cenové politiky. Stávající čistírna není schopná přijmou více 
splašků, než jak se čistí teď. Už teď to je moc. Položit kanalizaci nás bude stát metr 
12.000,-Kč, to si nedokážu představit, jak by jsme to zainvestovali. Víte, že já jsem 
vždycky kopal za kanalizaci. 



Pan Prchal: Vždycky jsme se tady bavili o projektu, který by byl finančně velice 
náročný, přesto uvažovali jste o tom postupně kanalizaci přivést na horní Libverdu? 
Jedná se o hlavní komunikaci, která by sice zabrala velký počet domů, ale aby se 
nějakým způsobem postupovalo. Já to jako bývalý zastupitel vnímám, že se o tom 
dlouho bavíme, ale vlastně se nic nikdy neudělalo. Zkusit to  nějak realizovat. Dnes ty 
splašky jdou do libverdského potoka. 
Paní Killiánová: To taky navýšit daň z nemovitosti. Si ochotný platit víc?  
Pan Prchal: Paní Killiánová nejsem si jistý, že bychom si tykali. 
Paní Killiánová: Promiň no chlapče. Ty jako ale neplatíš a pořád něco chceš. 
Pan Prchal: Paní Killiánová, to co říkáte není úplně na místě.  
Pan Starosta: Po těch částech na jednu stranu je to na dotaci nereálné. 
Pan Prchal: Je tam škola samozřejmě, když jdu takhle víš a víš a držím se jen té 
hlavní komunikace. Já nechci mluvit za všechny, jen to dlouhodobě vnímám.  
Pan Starosta: Buďme realisté, pokud se nám podaří, nebo těm co budou po nás, 
jednou pro vždy vyřešit problém s čistírnou, tak jenom tohle bude pro Libverdu dvou 
milionový náklad, pokud budeme dofinancovávat jenom tu dotaci, dá se dělat mnoho 
věcí, ale jsou k tomu potřeba peníze. Je to o prioritách. Priorita obce je nyní vyřešit 
definitivně čističku odpadních vod. Souběžně to nelze. 
 
 
 
 
Pan starosta děkuje přítomným za společnost a schůzi končí v 18:59 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil          
         Miroslav Neumann 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka:               Marcel Svoboda                                         
Jana Slámová                                                    
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