
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. července 2021 

 

Usnesení č. 15/1 

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

obce konaného dne 21. 6. 2021. Úkol uložený usnesením č. 14/3 byl splněn. V kontrole zůstává plnění 

usnesení č. 14/6 a dále dřívější usnesení č. 9/19, 9/23 a 12/4. 

 

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. 15/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2021. 

 

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 ve výši 50.000,- Kč 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. 

 

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 starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu, resp. její dodatek 

v souladu s usnesením č. 15/8. Termín plnění je do 15. 8. 2021. 

 

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. 


