
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 11. října 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. Smlouvy o Dílo na stavební akci „Obnova přechodu pro chodce na silnice 

III/29015 před č.p. 143 Lázně Libverda“. 
4. Smlouva o Dílo na stavební akci „Výměna oken v domě č.p. 201 Lázně 

Libverda“. 
5. Kupní smlouva na část pozemků p.č. 337 a 339 v k.ú. Lázně Libverda. 
6. Informace o zadání a realizaci veřejné zakázky s názvem „Lázně Libverda, 

lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“. 
7. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 
 
 

Program byl schválen 9 hlasy členů ZO 

 
 
 
 
 
Ad 1) 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni paní Martina Melková 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 Marcel Svoboda. 
 

 
 
 
 

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



Ad 2)  
Usnesení č. 16/1 
 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2021. Úkoly uložené usneseními 
č. 15/3, 15/5 a 15/9 byly splněny. V kontrole zůstává plnění dřívějšího usnesení č. 
9/23. 
 
Ad3) 
Smlouvy o Dílo na stavební akci „Obnova přechodu pro chodce na silnice III/29015 
před č.p. 143 Lázně Libverda“. 
Pan starosta na plátně promítá plán přechodu a vysvětluje přítomným, jak realizace 
bude provedena. Akce by měla být splněna do 31.10.2021. Dostali jsme cenovou 
nabídku od pana Prchala na stavební část, která se bude odehrávat na straně Hotelu 
Central i na straně kolonády. Jedná se o úpravy dlažby, prvky pro nevidomé, klasická 
zebra, která bude finalizovat přechod společně se svislým značením. Další část je 
elektro, kterou zajistí firma ELTODO, která přechod osvětlí, instaluje jeden výložník 
přímo na rohu bývalého ředitelství lázní. 
Kabely máme položené již z loňského roku, kdy se nově rekonstruoval chodník před 
Hotelem Central.  
Rozpočet na elektro část činí cca 181.000 Kč bez DPH. Rozpočet na stavební část, 
kterou by zajišťovala firma pana Prchala by činila cca 100.000 Kč. Na malé odchylky 
se do plánovaného rozpočtu vejdeme. Dotační projekt je 90%. 
 
 
Usnesení č. 16/2 
 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o přípravě realizace 
projektu „Obnova přechodu pro chodce na silnici ev.č. III/29015 před č.p. 143 v k.ú. 
Lázně Libverda“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ELTODO 
OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 
Praha 4, jejímž předmětem je provedení nasvícení obnoveného přechodu pro 
chodce za z cenového marketingu vzešlou smluvní cenu díla 219.133,42 Kč vč. 
DPH. Současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Tomáš Prchal, IČ 
88727076, se sídlem Lázně Libverda 213, PSČ 463 62, jejímž předmětem je 
provedení stavební části obnovy přechodu pro chodce za z cenového marketingu 
vzešlou smluvní cenu díla 98.784,40 Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 16/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětné 
Smlouvy o dílo v souladu s usnesením č. 16/2. S textem smluv vyslovuje ZO plný 
souhlas. Termín plnění je do 15. 10. 2021. 

 
 

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

 
 
Ad 4) 



Smlouva o Dílo na stavební akci „Výměna oken v domě č.p. 201 Lázně Libverda“. 
Pan starosta představuje cenovou nabídku, kterou nám zaslala oslovená firma 
LUEX, s.r.o.. Pan starosta má pouze jednu výhradu a to, že by si dovolil navrhnout, 
aby výše zálohy byla pouze 50% a ne 85%. Dodací termín plnění je 14 – 18 týdnů po 
podpisu smlouvy. Výměna oken se bude týkat pouze nástavby. Cena činí cca 
167.000 Kč s daní. Jediné okno, které se nachází nad vstupem a paní Koudelková 
ho má v bytě,  je atypické, musí se zaměřit a cena se může malinko měnit.  
 
Usnesení č. 16/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUEX, 
s.r.o., 
IČ 25498380, se sídlem Frýdlantská 573, PSČ 64 01 Raspenava, jejímž předmětem 
je dodávka a montáž plastových oken ve střešní nástavbě objektu bydlení Lázně 
Libverda čp. 201. Cena předmětného díla je 167.810,30 Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 16/5 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 16/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín 
plnění je do 15. 10. 2021. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
 
Ad 5) 
Kupní smlouva na část pozemků p.č. 337 a 339 v k.ú. Lázně Libverda. 
Stávající vlastníci mají v záměru prodat pozemky u hřiště. Pan starosta promítá na 
plátně mapu a ukazuje přítomným o které pozemky se přesně jedná. Jedná se o tři 
části, které se oddělují od pozemku p.č. 337 (zastavěná plocha a nádvoří) u 
Kukubary a z pozemku p.č. 339. Obec by kupovala díl „a“, který má velikost 9 m2. 
Cílem bodu „a“ je rozšířit komunikaci. Díl „b“ z pozemku p.č. 339, výměra je 357 m2. 
S panem Hellerem bylo jednáno o ceně 500 Kč za metr, ta se postupem času měnila 
z důvodu dílu „b“, který je mnohem větší než se původně myslelo. Po komunikaci 
s vlastníkem, kde cena byla max. 150.000 Kč, včetně geometrického zaměření, 
poplatku na katastr a zpracování kupní smlouvy, byla dohodnuta cena 130.000 Kč.  
 
 
 
 
 
Usnesení č. 16/6 
 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy na koupi části 
pozemku p.č. 337, díl „a“, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2 a části 
pozemku p.č. 339, ostatní plocha, o výměře 357 m2, vše v k.ú. Lázně Libverda, 
v souladu se zhotoveným Geometrickým plánem č. 542-220/2021. Prodávajícími jsou 
pan Vlastimil Heller a paní Jaroslava Hellerová, bytem Lázně Libverda 123, PSČ 463 



62, a to v podílech dle platných Listů vlastnictví č. 5 a 174. Celková kupní cena za 
předmětné části výše uvedených pozemků bude činit 130.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 16/7 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 16/6. Termín plnění je do 30. 11. 2021. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 6) 
Informace o zadání a realizaci veřejné zakázky s názvem „Lázně Libverda, lázeňská 
stezka – obnova vodovodu a povrchu“. 
Pan starosta ukazuje I. a II. etapu, které nás čekají v roce 2022 a 2023. Pan starosta 
navrhuje před realizací velké veřejné zasedání za účasti zástupce Frýdlantské 
vodárenské společnosti. Každá ta část si bude vyžadovat dopravní opatření a 
objízdné trasy. Bude potřeba komunikovat se zhotovitelem, který zatím není znám. 
Projekčně je akce připravena ze strany Frýdlantské vodárenské společnosti, ale i ze 
strany obce. V současné době je před podpisem smlouva o společném postupu. 
Bude to jedna veřejná zakázka, jeden zhotovitel. Příkazní smlouva bude od Stavební 
poradny s.r.o. na administraci. Výběrové řízení by mělo být 13.10.2021. Pan starosta 
nominoval do hodnotící komise na tuto zakázku čtyři zástupce obce. Členové je pan 
Švihký a pan Pospíšil, náhradníci jsou pan Šnajdr a pan Svoboda. Smlouva o 
společném zadání nemá finanční plnění. Co se týká administrace ta bude činit 
85.000 Kč bez DPH, s tím, že jsme se dohodli a dozorčí rada souhlasila, že obec 
zaplatí 25.000 Kč bez daně. I. etapa je pro obec méně náročná, cca 680.000 Kč, 
začátek bude u č.p. 1. II. etapa se bude realizovat od dubna 2023.  
 
Usnesení č. 16/8 
 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o společném zadání a 
realizaci veřejné zakázky s názvem „Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova 
vodovodu a povrchu“ a schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné 
zakázky mezi obcí a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., IČ 25496565, se 
sídlem Zahradní 768, PSČ 464 01 Frýdlant. Zároveň schvaluje uzavření Příkazní 
smlouvy na administraci této veřejné zakázky se společností STAVEBNÍ PORADNA, 
spol. s r.o., IČ 62508822, se sídlem Průběžná 2521/48, PSČ 370 04 České 
Budějovice. 
 
 
Usnesení č. 16/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušné smlouvy 
v souladu s usnesením č. 16/8. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín 
plnění je do 15. 10. 2021. 

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

 

 



Ad 7) 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 
 
 
 
 

 
Rozpočtové opatření 2/2021 

 

     Obec Lázně Libverda, IČ: 00671983 
  OPDA POL ÚZ   Kč 

  4111 98071 Volby  31 000,00 

  PŘÍJMY CELKEM 31 000,00 

          

          

2219 6121   přechod pro chodce u Centralu 70 000,00 

6171 6130   pozemky p. Heller 150 000,00 

3635 5169   územní plánování  120 000,00 

          

6114 5021 98071 OON 11 500,00 

6114 5139 98071 Spotřeba mat. 10 000,00 

6114 5175 98071 Pohoštění 9 500,00 

      Volby 31 000,00 

      VÝDAJE CELKEM 371 000,00 

          

  8115   P-V -340 000,00 

     ZO schváleno dne: 11.10.2021 
  Zpracovala: Horká Markéta, DiS. 
  Ing. Jan Pospíšil 

    
 

 

 

 

Usnesení č. 16/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

 
 
 
 

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

 

 

 



Všeobecná diskuze:  
Pan Svoboda: Jak je to tedy s tím chodníkem směr Hejnice? 
Pan Starosta: Čekáme na vyjádření firmy, jestli je to reálné a akceptovatelné na 
metry. A dále nemáme víc věcí.  
Pan Svoboda: Zeptám se ředitele lázní, jak to je? Třeba to popoženu.  
Pan Svoboda: A ještě se zeptám, co ten územní plán na té louce? 
Pan Starosta: Studii? To čekáme na vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti. 
Čekáme, jak se  tomu vyjádří pan Olyšar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan starosta děkuje přítomným a schůzi končí v 17:52 hodin. 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil       Martina Melková 
 
Zapisovatel: 
Jana Slámová       Stanislava Karrasová 


