
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 26. července 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, Josef Veselý, Stanislava Karrasová 
Nepřítomni: 0 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 0 
  
 
 
 
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Finanční dar tornádem postižené Moravě. 
4. Smlouva o Dílo na stavební akci „Rekonstrukce školící místnosti a kanceláře 

velitele požární zbrojnice č.p. 194 Lázně Libverda“. 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
6. Projednání a obnovení kontokorentního úvěru poskytnutého ze strany České 

spořitelny, a.s. 
7. Konání koncertu ku příležitosti 640. let oslav Obce Lázně Libverda. 

 
 

Program byl schválen 9 hlasy členů ZO 

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

 
 

Hlasování: PRO – 9, 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 4) 
Smlouva o Dílo na stavební akci „Rekonstrukce školící místnosti a kanceláře velitele 
požární zbrojnice č.p. 194 Lázně Libverda“. 
Máme před sebou poslední etapu hasičárny. Pan starosta promítá na plátně nabídky. 
Výzvou byli osloveni tři zájemci a to, BENNE s.r.o., KVAPRO s.r.o. a TOPIS s.r.o.. Do 
20. 7. 2021 do osmi do rána přišly nabídky dvě. Cena výkazní, dle výměr byla cca 
950 tisíc korun, tato cena je rozpočtována z května 2020. 50% uhradí Ministerstvo 
vnitra, ze zbylých 430 tisíc korun máme dvě třetiny hrazené z Libereckého kraje. Tu 
jednu šestinu hradíme ze svého a to co je nad taktéž. Tato akce by obec měla vyjít 
na cca na 296.300,- Kč – 27% obec místo 16%. 
 
Usnesení č. 15/2 
Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů jednání komise pro posouzení  
a hodnocení nabídek v rámci zakázky malé hodnoty na dodávku s názvem 
„Rekonstrukce školící učebny a kanceláře velitele Požární zbrojnice č.p. 194, Lázně 
Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací 
podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí BENNE s.r.o., druhý v pořadí 
KVAPRO spol. s r.o.. 
 
Usnesení č. 15/3 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 15/2, které bude 
následně zasláno všem uchazečům, kteří nabídku předložili. Termín plnění do 27. 7. 
2021. 
 
Usnesení č. 15/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou 
BENNE s.r.o.,  
IČ 28695828, se sídlem Žitavská 824, 464 01 Frýdlant, jejímž předmětem je 
realizace stavební akce s názvem „Rekonstrukce školící učebny a kanceláře velitele 
Požární zbrojnice č.p. 194, Lázně Libverda“. Cena předmětného díla je 1.088.032,- 
Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 15/5 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětnou 
Smlouvu o dílo v souladu s usnesením č. 15/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný 
souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2021. 

 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

 



 
 
Ad 3 a 5) 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 + finanční dar tornádem postižené Moravě. 
Obec v krizovém řízení má ještě nějaké finance na mimořádné události, v rámci 
obce. Mikroregion Frýdlantsko se 29. 6. 2021 sešlo a začalo se debatovat, kolik 
peněz lze uvolnit na postiženou Moravu. Obec Lázně Libverda by poskytla 50 tisíc 
korun, jako dar. Frýdlant poskytl milion korun přímo. Hejnice se rozhodly jinak – 4 
obcím dali po 20.000,-Kč a 20.000,-Kč Mikroregionu Frýdlantsko. Na valném 
shromáždění 29. června bylo schváleno DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši 1 
milionu korun, jako poskytnutí finančního daru.  Obce přislíbili 750.000,-Kč, s tím, že 
do milionu korun daru to zaplatí z přebytku na účtu Mikroregion. 
 
Usnesení č. 15/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

Usnesení č. 15/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádný členský příspěvek pro DSO 
Mikroregion Frýdlantsko, IČ 70946213, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 
Frýdlant za účelem následného poskytnutí daru ze strany DSO na odstraňování škod 
způsobených tornádem v postižených obcích Jižní Moravy,  ke kterému došlo dne 
24. 6. 2021. 

 

 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

 
 
 
 
Ad 6) 
Projednání a obnovení kontokorentního úvěru poskytnutého ze strany České 
spořitelny, a.s. ve výši 1 milionu korun.  
Loni jsme to řešili v červnu a schvalovali v srpnu k navýšení na akci Mateřská škola, 
čerpat jsme ho však nepotřebovali, za což jsme zaplatili 0,2 % - 2.000,- Kč.  Při 
čerpání bychom čerpali 1,7 % - 17.000,- Kč/rok. Podmínky, pokud to schválíme, 
budou dál pokračovat. Obnovit bychom ho měli proto, že do dneška nemáme peníze 
z akce „Rekonstrukce kuchyně MŠ“ a čeká nás přechod pro chodce, kde je 
rozpočtováno zhruba 350.000,- Kč a hasičská zbrojnice.  
 
 
 
Usnesení č. 15/8 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s obnovou kontokorentního úvěru ve výši 
1 mil. Kč poskytnutého ze strany České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 se splatností do 31. 8. 2022 a bez zajištění. 
 



 
 
 
Usnesení č. 15/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou 
smlouvu, resp. její dodatek v souladu s usnesením č. 15/11. Termín plnění je do 15. 
8. 2021. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

 
 
 
Ad 7) 
Konání koncertu ku příležitosti 640. let oslav Obce Lázně Libverda. 
Akce by se měla konat 13. a 14. 8. 2021 na Bikecentru. Obec se obrátila na Lázně 
Libverda a.s., zdali bychom neměli chuť jít do společného projektu v rámci 640. let 
výročí obce. Ochota byla, problém byl v zajištění programu v malém termínovém 
rozsahu, který jsme měli a prostoru. Na kolonádě se pracuje a nedá se využít celá. 
Mělo se to uskuteční 21. 8. 2021, jeden den. Po zvážení všech pro a proti, jsme se 
rozhodli, že se pokusíme to připravit na příští rok.  
V pátek 13. 8. budou dvě kapely. Pan Ferles z Nového Města pod Smrkem a skupina 
Přehmat. A na sobotu 14. 8. by byl program pro mladé (diskotéka). Konec vždy o 
půlnoci. Náklad bude pár tisíc korun, v rozpočtu máme schváleno. Vstupné nebude. 
 
 
Usnesení č. 15/10 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s konáním hudební kulturní akce v rámci 
oslavy 640. let od první písemné zmínky o Lázních Libverda, která se uskuteční 13. a 
14. 8. 2021 v prostoru Bikecentra Libverda. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

 
Veřejná diskuze: 
Pan Starosta: Parkovací automat? No, pan Keliš, se kterým se smlouva uzavírala 
byl z firmy odejit a automat nezadal do výroby. Výroba trvá 4 měsíce – do konce 
listopadu. Chci se s vámi poradit. Eltodo nám navrhlo v tomto týdnu dodat starší 
model na mince a zdarma zapůjčit, než bude nový. 
Všichni zastupitelé: Jsme pro. 
 
Pan starosta děkuje přítomným a přeje hezký zbytek léta. 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil       Neuman Miroslav 
 
Zapisovatel: 
Jana Slámová       Josef Veselý 


