
Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 21. června 2021 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Václav Šnajdr, Josef Zapletal, 
Miroslav Neumann, Miroslav Neuman 
Nepřítomni: 2 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 0 
  
 
 
 
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Převod akcií společnosti FinReal Liberec s.r.o. 
4. Odkoupení pozemku p. č. 290/2 od města Frýdlant. 

 
 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 
 
 
Ad 1) 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Miroslav Neumann a paní 
Stanislava Karrasová. Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a 
zvolen pan Pavel Švihký, za členy komise pan Josef Zapletal a Václav v Šnajdr. 
 

 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
Ad 2)  
 
Usnesení č. 14/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. 5. 2021. Úkoly uložené usneseními 
č. 13/10, 13/12, 13/14, 13/16 a 13/18 byly splněny. V kontrole zůstává plnění 
usnesení č. 12/4 a dále dřívější usnesení č. 9/19, 9/23. 
 
 



Ad 3) 
Převod akcií společnosti FinReal Liberec s.r.o. 
Pan starosta vysvětluje přítomným stav převodu akcií. V 1. polovině 90 let se 
privatizoval podnik ČSAD. Privatizoval se tím způsobem, že akcie se převedly, 
v poměru počtu obyvatel, na všechny obce Libereckého okresu. V roce 2009 byla 
zaznamenaná první hospodářská krize, valná hromada a představenstvo se rozhodli 
podnik rozdělit na čtyři subjekty – ČSAD Liberec, společnost Severotrans a.s., 
společnost Autocentrum Nord a.s. a FinReal Liberec s.r.o.. Valná hromada rozdělení 
schválila a v průběhu podzimu ČSAD zajišťovala pouze autobusovou dopravu, 
Severotrans si ponechal nákladní dopravu, Autocentrum Nord měl na starost 
opravárenství, dílny, zázemí pro techniku a FinReal spravoval nemovitosti dřívějšího 
ČSAD. Následně bylo vytištěny kmenové akcie v listinné podobě.  
 
Hejnice se v roce 2009 rozhodly veškerých akcí zbavit. Postupem času se takto 
rozhodlo mnoho měst a obcí. Co se týká FinRealu, mají nemovitosti v Liberci u 
České mládeže a tato společnost má momentálně jmění 44 miliónů korun, s tím, že 
naše obec vlastní 184 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno. Majoritním 
vlastníkem je společnost LIAD s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Wasserbauerem. 
K dnešku vlastní 86,240 % základního kapitálu. Zbytek vlastní cca 30 obcí, včetně 
statutárního města Liberce, které vlastní 7,125 %. Pan Wasserbauerem jako 
představitel LIADu, se pokoušel skoupit zbytek již v roce 2019, kmenová akcie má 
hodnotu 500,-Kč a bylo nabídnuto 250,- Kč.  Liberec žádal v roce 2019, ať obce 
neprodávají. V letošním roce pan Wasserbauerem udělal další nabídku a nabídl 
obcím 500,- Kč. V dubnu byl dohodnut společný postup, udělal se znalecký posudek 
na tržní cenu a cena vyšla na 1.031,- Kč za akcii. Pan Wasserbauer všem 29 obcím, 
včetně Liberce obeslal dopis, že cenu akceptuje.  
 
Pan Starosta promítá na plátně přítomným návrh smlouvy.   
 
 
Diskuze:  
Pan Neumann: Liberec to prodá 100%? 
Pan Starosta: Ano 
Pan Neumann: Posudek je ze kdy? 
Pan Starosta: Ze 5. května 2021. 
 
 
Usnesení č. 14/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu 
akcií se společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČ: 
47309440, se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 , zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L. oddíl C, vložka 3587 ze 
dne 4.12.1992. Předmětem této kupní smlouvy je prodej a převod 184 kusů 
kmenových  akcií na jméno (číselné označení 086791-086974) vydaných 
společností FinReal Liberec, a.s., IČ: 287 14 181, se sídlem České mládeže 594/33, 
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2085, za kupní cenu ve výši 
189.704,- Kč (slovy: Sto osmdesát devět tisíc sedm set čtyři korun českých), která 
odpovídá částce 1.031,- Kč na jednu převáděnou akcii. 
 



Usnesení č. 14/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 14/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín 
plnění je do 30. 6. 2021. 

 

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

Usnesení č. 14/4 
Zastupitelstvo obce po projednání deleguje starostu obce Ing. Jana Pospíšila 
v souladu ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů na všechna budoucí jednání valné hromady společnosti 
FinReal Liberec, a.s., IČ: 287 14 181, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-
Rochlice, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, spisová značka B 2085. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
Ad4) 
Koupě pozemku p. č. 290/2 od města Frýdlant. 
Pozemek o výměře 83 m2 v horní Libverdě, který je momentálně v majetku města 
Frýdlant. Město se na nás obrátilo, s tím, že nám nabídlo odkoupení. My jsme 
reagovali, tak že o to zájem máme. Zřejmě si udělali revizi svého majetku v různých 
katastrech, což se dělává. Z jejich strany je to schválené už zastupitelstvem. Jedná 
se o částku 15. 770,- Kč.  
 
Diskuze: 
Pan Švihký: Touto cestou voda nepovede že? Vím, že je tam propustek.  
Pan Starosta: Voda půjde ke Chmelíkům. Pravděpodobně asi ne. 
 
Usnesení č. 14/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy s Městem 
Frýdlant, IČ 00262781, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. 
Předmětem této kupní smlouvy je převod pozemku p. č. 290/2 o výměře 83 m2 
vedený jako ostatní plocha v k. ú. Lázně Libverda do majetku obce za kupní cenu 
15.770,- Kč (slovy: Patnáct tisíc sedm set sedmdesát korun českých). Správní 
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí hradí kupující. 
 
Usnesení č. 14/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 14/5. Termín plnění je do 15. 7. 2021. 

 
 

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



 
Usnesení č. 14/7 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla 
Švihkého k plnému zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu 
od 24. 6. do 11. 7. 2021, tj. v době čerpání dovolené v souladu s § 79 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
Pan starosta děkuje přítomným a přeje hezké léto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil          
         Martina Melková 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka:               Josef Zapletal                                         
Jana Slámová                                                    
 
 
 


