
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 16.března 2015 v zasedací místnosti Informačního centra  

Lázně Libverda č.p. 17 
 

 

Přítomni ZO:  

Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Karrasová Stanislava, Šnajdr Václav 

Nepřítomni - omluveni: Veselý Josef, Matys Jan, Svoboda Marcel 

Zapisovatel: Drahotová Markéta 

Občané a hosté: 13 

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu  

2. Volba návrhové a volební komise  

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Mateřská škola Lázně Libverda – aktuální situace a budoucnost předškolního 

vzdělávání v obci 

5. Projekty na snížení energetické náročnosti veřejných budov 

6. Revokace usnesení č. 2/17 ze dne 17. 12. 2014 – Podkladová analýza – 

protipovodňové opatření 

7. DSO Mikroregion Frýdlantsko – rozpočet 2015 

8. DSO Smrk – rozpočet 2015 

9. Pověření výkonu funkce veřejného opatrovníka 

 

Program byl schválen 5 hlasy členů ZO 

 

 

Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni paní Stanislava Karrasová a pan Josef Zapletal. 

 

Ad2) 

Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel Švihký, za 

členy komise pan Josef Zapletal a Václav Šnajdr. 

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 3) 

ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

Usnesení č. 3/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 2/6, 2/13, a 2/18 

byly splněny. 

 

 

Ad 4) 

Pan starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s vývojem demografických údajů obce os 

roku 2002. Z údajů vyplývá, že populace obce stárne a od toho se odvíjí i problém 

s naplněností Mateřské školky.  

Pan starosta vyzval paní ředitelku MŠ Janu Šorfovou, aby zastupitele a přítomné občany 

seznámila s aktuální situací v MŠ a svou vizí o fungování MŠ v budoucnu.  

Paní ředitelka přednesla obecné informace: 

Kapacita MŠ – 17 dětí 



Aktuální obsazenost: 14 dětí (6 dětí odchází do ZŠ) 

Celkový počet dětí na školní rok 2015/2016 je 14, na školní rok 2016/2017 je 13 dětí.  

MŠ zaměstnává 4 pracovníky na zkrácené úvazky.  

Doplňková činnost MŠ – obědy pro cizí strávníky. 

Provozní doba MŠ od února 2015 je od 6 do 16 hod. Prodloužením pracovní doby došlo 

k nárůstu finančních prostředků na mzdy o 27.060Kč/rok. Prodloužená pracovní doba není 

plně využívána rodiči, proto se paní ředitelce zdá, že tento krok není příliš efektivní.  

Dále přítomné paní ředitelka seznámila s dalšími kroky pro zviditelnění Mateřské školky: 

-  zřízení nových webových stránek, 

-  již zmiňovaná úprava provozní doby,  

-  výroba propagačních materiálů,  

-  zajímavé akce pro děti  

-  odpuštění školného (tento krok není efektivní pro dojíždějící rodiče, více projedou 

než je sleva na školném, které činí 240Kč/měsíc) 

- přijmout mladší dítě – tento krok nevidí paní ředitelka jako moc reálný → přijímání 

mladších dětí je prý organizačně velmi náročné, jedná se hlavně o bezpečnost – 

v budově jsou samé schody, problémy s převlékáním dětí atd., ostatní děti jsou potom 

velmi omezené v pohybu a jiných činnostech 

- akce MŠ: šaškyáda, vystoupení dětí na plese, plavání, Velikonoční dílny, čarodějnický 

průvod, přeshraniční spolupráce s polskou MŠ, Den matek, rozloučení se školáky, 

návštěva mini ZOO u „Obřího sudu“, návštěva ZŠ Hejnice, sportovní dopoledne v A 

styl centrum Liberec, návštěva ZOO Liberec, návštěva kynologického cvičiště a 

mnoho dalších zajímavých akcí pro děti 

Diskuze:  

Pan starosta: Jak jsme slyšeli, tak ve školním roce 2015/2016 a  2016/2017 je naplněnost MŠ 

„zažehnána“, nastává tedy otázka co v dalších letech.  

Další otázkou je – vizuální stránka MŠ. V letošním roce Obec jako zřizovatel připravuje 

zateplení celého objektu MŠ. Celkové náklady na zateplení budou činit cca 1.700.000,-Kč 

s tím, že dotace z Ministerstva životního prostředí bude činit max. 65%. 

Herní prvky na zahradě MŠ – opět je to otázka financí. Na druhou stranu je tu výhoda nového 

hřiště u Základní školy či hřiště mezi panelovými domy. Je tedy na Vás co preferujete, zdali 

chcete zateplit MŠ či nové herní prvky na zahradě. Na obojí obec nemá finance. 

Dále bych chtěl požádat přítomné rodiče o zpětnou vazbu, s čím nejsou v MŠ zcela spokojeni. 

Obec jako zřizovatel má informace pouze zprostředkovaně.  

 

Pan Mucha: Máme nějakou zpětnou vazbu od rodičů, kteří nedávají své děti do MŠ v Lázních 

Libverda? To je podle mne jedna z hlavních věcí, na kterých by se mělo začít pracovat – 

zjistit proč tyto děti nechodí do MŠ. 

Pan starosta: Ano, to je jedna z nejdůležitějších věcí, na které jsem se ptal paní ředitelky.  

Jedna dívka s trvalým pobytem v L.L. žije v zahraničí a od dalších místních rodičů nemáme 

zpětnou vazbu.  

Momentálně chodí do jiných školek 3 děti, my potřebujeme získat děti „cizí“, proto se Vás 

ptám, zdali program v MŠ je pro Vás zajímavý, jak se chová pedagogický personál k dětem 

atd.  Vzhledem k tomu, že okolní MŠ mají v současnosti podobný problém jako my 

(Raspenava, Bílý Potok, Hejnice), bude to pro nás velký problém získat nové děti z jiných 

obcí. Musíme najít něco, co rodiče zaujme, aby si při výběru MŠ vybrali právě tu naši 

v Lázních Libverda.  

Paní Kiliánová: V televizi jsem zaslechla něco jako status Horské školky / spádová školka? 

Neslyšeli jste o tom? Jedná se o tom, že mohou mít snížený počet dětí.  

Paní Šorfová: Při snižování počtu dětí dochází i ke snižování prostředků poskytnutých 

s Krajského úřadu a dále také ke snižování pracovních úvazků. Jinak jsem o tomto statutu 

neslyšela. 



Paní Muchová: Možná jste myslela lesní školky. Mne spíše napadlo děti se sociálním 

znevýhodněním. V tomto případě se dá také využít snížení kapacity.  

Paní Šorfová: Bohužel, my máme tak malou kapacitu, že se nás ani toto snížení netýká. 

Pan Prchal: Limit 13 dětí vychází z čeho? 

Paní Šorfová: limit je dán vyhláškou  

Paní Kopecká: já myslím, že lze zažádat o výjimku  

Paní Šorfová: bohužel nelze, poté už nemáme nárok na příspěvek z KÚ 

Pan starosta: Paní Kopecká, Vy se domníváte, že je tu možnost v případě podlimitního stavu 

dětí zažádat o výjimku? 

Paní Kopecká: Ano 

Pan Prchal: Ne, je to opravdu tak, že zákonem daný limit je 13 dětí. Poté veškeré náklady 

hradí zřizovatel, tedy obec. 

Pan starosta: Prověříme tedy možnost zažádat o výjimku.  

Pan Mucha: Můj názor je takový, že v dnešní době se hodně lidí zajímá o to, jak MŠ vypadá a 

poté se teprve zajímají o pedagogy atd. 

Pan Kellner: Já se domnívám, že to vůbec není o herních prvcích na zahradě, ale o 

nepružnosti personálu. Problém s MŠ je dlouhodobý. Kvůli nemocnosti se zavře školka ze 

dne na den, a co pak mají dělat pracující rodiče.  

Paní Šorfová: Mít otevřeno v malém počtu dětí je nerentabilní.  

Pan Prchal: Navrhuji upravit školní řád, tak aby se předcházelo těmto sporům.  

Pan starosta: Musíte upravit vnitřní předpis, tak aby se předcházelo sporům.  

 

Usnesení č. 3/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace týkající se negativního vývoje 

počtu dětí hlásících se do předškolní docházky v Mateřské škole zřizované obcí Lázně 

Libverda. 

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

Usnesení č. 3/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá paní ředitelce Mateřské školy připravit ve 

spolupráci s panem starostou koncepční materiál, který by navrhoval konkrétní opatření pro 

zvýšení počtu zájemců o zápis do Mateřské školy Lázně Libverda počínaje školním rokem 

2015/2016 a tento materiál předložit na jednání zastupitelstva obce do 30. 6. 2015.   

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 5) 

Pan starosta seznámil přítomné ZO se zpracováním energetických auditů a žádostí o dotaci na 

Státní fond životního prostředí. Celkové náklady pro obec s 60-65% dotací budou činit cca 

2mil. Kč. 

Má někdo nějaké dotazy? Ne.  

 

Usnesení č. 3/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádostí o dotaci 

z Operačního programu životního prostředí v rámci 64. výzvy, prioritní osa 3., oblast podpory 

3.2, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie na stavební akce s názvy: 

 

1) Zateplení a výměna otvorových výplní budovy MŠ, č.p. 177 Lázně Libverda 

2) Zateplení a výměna otvorových výplní budovy ZŠ, č.p. 112 Lázně Libverda 

3) Zateplení a výměna otvorových výplní budovy OÚ, č.p. 16 Lázně Libverda 

 

Předpokládaný celkový objem investičních nákladů všech výše uvedených stavebních akcí je 

4,2 mil. Kč bez DPH.   



Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
Pan starosta: Před schválením usnesení číslo 3/5 bych Vás chtěl informovat, že zpracování 

žádostí, energetických auditů a s tím spojená digitalizace dokumentů bude obec stát cca 

100.000,- s tím, že se jedná o uznatelný náklad v případě, že budeme s žádostí úspěšní.  

 

Usnesení č. 3/5 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou 

přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 3/4. 

Termín plnění je do 19. 3. 2015. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 7) 

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko. 

 

Usnesení č. 3/7 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion 

Frýdlantsko na rok 2015 a schvaluje roční příspěvek obce Lázně Libverda v celkové výši 

46.184,- Kč. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 8) 

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočet DSO Smrk. 

 

Usnesení č. 3/8 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Smrk na rok 2015 a 

schvaluje roční příspěvek obce Lázně Libverda v celkové výši 24.490,- Kč. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

Ad 6) 

Protipovodňová opatření na Frýdlantsku. Za L.L. jsou nominovány dvě akce: suchý poldr pod 

kravínem, který by v případě povodní zadržel vodu z Libverdského potoka a lokalita u 

Hellerů – voda od hřiště. Před Vánocemi jsme projekt nepodpořili, neboť měla obec uvolnit 

prostředky ve výši 250.000,-, po další diskuzi se jedná jen o příspěvek ve výši 18.040,- 

 

Usnesení č. 3/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 2/17 ze dne 17. 12. 2014 a schvaluje 

financování podílu obce Lázně Libverda na projektu Podkladová analýza pro následnou 

realizaci protipovodňových opatření včetně blízkých protipovodňových opatření 

v Mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821 v celkové výši 18.040,- Kč. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

Ad 9) 

ZO pověřilo Markétu Drahotovou výkonem funkce veřejného opatrovníka pana Luboše Šulce. 

 

Usnesení č. 3/9 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje Markétu Drahotovou, referentku Obecního úřadu 

Lázně Libverda, narozenou 10. 9. 1983, bytem Peklo 3, 464 01 Raspenava, aby obec 

zastupovala a jejím jménem jednala ve věci výkonu funkce veřejného opatrovníka Luboše 

Šulce, narozeného 14. 10. 1972, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p.Hejnice, zbaveného 

způsobilosti k právním úkonům rozsudkem Okresního soudu v Liberci, č.j. Nc 270/90-13 ze 

dne 8. 4. 1991. 

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 



 

 

Diskuze: 

Paní Killiánová: Jak to vypadá s kanalizací? 

Pan starosta: Zatím se nám nepodařilo získat potřebné prostředky na dofinancování akce. 

Poslední možností je dodavatelský úvěr na 10 let, bez úroků. Půjčka od SFŽP ve výši 

4mil.Kč, zhotovitel 6mil. Kč.  

V každém případě by to finančně zatížilo zhotovitele. Během 14dnů bychom měli vědět 

finální verdikt.  

Paní Kiliánová: Jak to zdůvodnili banky, že neposkytnou úvěr? 

Pan starosta: Obec nechala ocenit obecní majetek, ocenění vyšlo na cca 24mil. Pro banky je 

to neuspokojující. Banky by radši viděli lukrativní příjmy do rozpočtu obce.  

Obec má závazky ve výši cca 2,5mil. Kč. 

Pokud bychom stavěli kanalizaci, neměli bychom peníze na rekonstrukci MŠ, ZŠ a budovy 

OÚ. 

Pan Šádek: Uvažovali jste o tom, že by restaurace Vzlet měla být nekuřácká? 

Pan starosta: Zeptáme se paní provozní, co by na to řekla. Ale zatím bych to nechal, pokud 

chceme, aby se restaurace opět „rozjela“. 

 

 

Zapsáno v Lázních Libverda dne 16. 3. 2015 

 

 

Starosta obce: Ing. Jan Pospíšil  

 

 

Zapisovatelka:  Markéta Drahotová  

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Stanislava Karrasová  

 

Josef Zapletal 

 

 

 


