
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. prosince 2021 

 

Usnesení č. 17/1 

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

obce konaného dne 11. 10. 2021. Úkoly uložené usneseními č. 16/3, 16/5 a 16/9 byly splněny. V kontrole 

zůstává plnění usnesení č. 16/7 a 9/23.  

 

Usnesení č. 17/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2021. 

 

Usnesení č. 17/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2021. 

 

Usnesení č. 17/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2021/2022. 

 

Usnesení č. 17/5 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu plnění rozpočtu obce a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3/2021. 

 

Usnesení č. 17/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 4  k rozpočtu za rok 2021  

pro operace, které vzniknou za období od data 13. 12. do 31. 12. 2021  bez určení konkrétní výše v Kč 

pro tyto rozpočtové změny:  

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.  

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, 

kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.  

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů 

příjmů a výdajů.   

 

Usnesení č. 17/7 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním 

rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 17/6. 

 

Usnesení č. 17/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 

na rok 2022. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2021 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje nad 200 tis. Kč. 

Úhrady nákladů, které byly fakturovány v roce 2021 a smluvně uzavřené vztahy z roku 2021 se do této 

částky kapitálových výdajů nezapočítávají. 

 

Usnesení č. 17/9 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu. Účinnost OZV 

je od 1. 1. 2022. 

 

 



 

Usnesení č. 17/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna  

č. 4 Územního plánu Lázně Libverda není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 

v aktuálním znění, s územním rozvojovým plánem, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve 

znění aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje 

a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory. 

 

Usnesení č. 17/11 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí, že k veřejnému projednání Změny č. 4 Územního 

plánu Lázně Libverda nebyly uplatněny žádné připomínky, ani námitky, o kterých by muselo rozhodnout. 

 

Usnesení č. 17/12 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2, 

§ 55b odst. 10 a za použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – Změnu č. 4 Územního plánu Lázně 

Libverda opatřením obecné povahy. 

 

Usnesení č. 17/13 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o poplatku za komunální odpad vznikající 

na území obce. 

 

Usnesení č. 17/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby ve prospěch budoucího oprávněného, společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření 

vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 – umístění zařízení distribuční 

soustavy (kabelové přípojky NN) „LB, Lázně Libverda – ppč. 926-1, kNN, SS100“. Jednorázová úplata 

za zřízení tohoto věcného břemene bude činí 2.700,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 17/15 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 17/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 17/16 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2021, o poplatku za komunální odpad. Účinnost 

OZV je od 1. 1. 2022. 

 

Usnesení č. 17/17 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o posouzení kvalifikace účastníků 

zadávacího řízení a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Lázně 

Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“ a zároveň pověřuje pana starostu podpisem 

tohoto rozhodnutí jako statutárního zástupce zadavatele č. 2. Termín plnění je do 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 17/18 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o dokončení realizace stavební akce 

s názvem „Rekonstrukce školící učebny a kanceláře velitele Požární zbrojnice č.p. 194, Lázně Libverda“ 

a zároveň schvaluje nákup kancelářského vybavení pro výše uvedené prostory (8 ks jednacích stolů a 36 

ks konferenčních židlí) za celkovou cenu 67.524,- Kč vč. DPH.  

 



 

Usnesení č. 17/19 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí prodej 5 ks kol z provozovny Bikecentrum Libverda, 

jmenovitě RM BLIZZARD 50-297, RM BLIZZARD 50-27+, RM BLIZZ e50-27+, RM BLIZZ e70-27+ 

a RM BLIZZARD 29er za celkovou prodejní cenu 161.000,- vč. DPH. 

 

Usnesení č. 17/20 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení projektové dokumentace z majetku obce pořízené 

v rámci projektové přípravy akce „Stavební úpravy objektu Lázně Libverda č.p. 155“. 

 

Odůvodnění: 

V roce 2005 byla v rámci smluvní spolupráce mezi obcí a společností Lázně Libverda, a.s. pořízena 

projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy objektu 

Lázně Libverda č.p. 155“. Náklady ve výši 430.000,- Kč vč. DPH byly hrazeny z dotačního programu 

217 112 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu ve výši 301.000,- Kč a 

příspěvku společností Lázně Libverda, a.s. ve výši 129.000,- Kč. Vlastní realizaci stavební části již 

financovala společnost Lázně Libverda, a.s. z vlastních zdrojů a dotačního příspěvku z programu SROP - 

grantové schéma - Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele, priorita: 4. Rozvoj 

cestovního ruchu; opatření: 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch; podopatření:4.2.2  Podpora 

regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu. 

 

Usnesení č. 17/21 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní odpis pohledávky Základní školy Lázně Libverda 

v hodnotě 60.426,- Kč vůči firmě One Energy and One Mobile a.s. Jedná se o nedobytnou pohledávku.  

 

Odůvodnění: 

Vzniklá pohledávka nebyla do dnešního dne uhrazena a její vymáhání je promlčeno, je možné ji 

v letošním roce zaúčtovat do nákladů jako účetní odpis.  

 

Usnesení č. 17/22 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní odpis pohledávky obce v hodnotě 18.889,- Kč vůči 

firmě One Energy and One Mobile a.s. Jedná se o nedobytnou pohledávku. 

 

Odůvodnění: 

Vzniklá pohledávka nebyla do dnešního dne uhrazena a její vymáhání je promlčeno, je možné ji 

v letošním roce zaúčtovat do nákladů jako účetní odpis. 

 

Usnesení č. 17/23 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neinvestiční příspěvek pro zřízenou příspěvkovou organizaci   

Mateřská škola Lázně Libverda na rok 2022 ve výši ……………………..,- Kč. 

 

Usnesení č. 17/24 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neinvestiční příspěvek pro zřízenou příspěvkovou organizaci   

Základní škola Lázně Libverda na rok 2022 ve výši ……………………..,- Kč. 

 

Usnesení č. 17/25 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru neziskové organizaci Centrum 

Mateřídouška, z. s., se sídlem P. Bezruče 387, 463 62 Hejnice ve výši 10.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 17/26 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o schválení využití „Územní studie – 

Centrální obytná část, obec Lázně Libverda a „Územní studie – Lokalita Z29, obec Lázně Libverda“ jako 

podmínku uloženou vydaným Územním plánem Lázně Libverda pro rozhodování o změnách 

v předmětném území. 



Usnesení č. 17/27 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvu o dílo s firmou Ing. Hugo Turza, se 

sídlem Podbabská 10, 160 00 Praha 6, IČ 18423884, jejímž předmětem je výkon funkce osoby odborné 

provozovatele ČOV a kanalizace Lázně Libverda včetně provádění monitoringu, zajištění odběrů 

odpadních vod a aktivovaného kalu, zpracování technologických zpráv pro optimalizaci provozu ČOV, 

vše pro období leden až prosinec 2022. Cena předmětného díla je 359.528,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 17/28 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 17/27. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2021. 

 


