
Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 13. prosince 2021 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Josef Zapletal, Miroslav Neumann, 
Stanislava Karrasová, Marcel Svoboda 
Nepřítomni: 2 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 3 
  
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školní roce 2020/2021. 
4. Harmonogram zimní údržby. 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2021. 
6. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2022. 
7. Vydání OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu. 
8. Vydání OOP č. 1/2021 – Změna č. 4 Územního plánu Lázně Libverda. 
9. Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2022. 
10. Majetkoprávní operace: 

a) Zřízení věcného břemene k pozemku obce p. č. 446/1 
11.  Vydání OZV č. 4/2021 o poplatku za komunální odpad (bod stažen 

z navrženého programu). 
12. Rozhodnutí zadavatele o posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení 

na akci „Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“. 
13. Dokončení realizace stavební akce „Rekonstrukce školící učebny a kanceláře 

velitele Požární zbrojnice č.p. 194 L.L.“ a nákup kancelářského nábytku. 
14. Prodej kol z provozovny Bikecentrum Lázně Libverda. 
15. Vyřazení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu Lázně 

Libverda č.p. 155“. 
16. Účetní odpis pohledávky obce a základní školy se společností One Energy 

and Mobile a.s. 
17. Schválení rozpočtu MŠ a ZŠ Lázně Libverda na rok 2022. 
18. Schválení daru Centru Mateřídouška, z.s. 
19. Schválení Územních studií centrální části obce a územní studie Z 29. 
20. Schválení Smlouvy o Dílo na osobu odbornou pro ČOV Lázně Libverda na rok 

2022. 
 

 

Program byl schválen 6 hlasy členů ZO 

Pan Zapletal: Odchod v 17:35 
                      Příchod v 17:38 



 
Ad 1) 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Miroslav Neumann a pan Marcel 
Svoboda. Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan 
Pavel Švihký, za členy komise paní Martina Melková a Stanislava Karrasová. 

 
 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 2)  
 
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.  
 
 
Ad3) 
Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školní roce 2020/2021. 
Pan starosta vítá paní ředitelku základní školu, paní Votavovou a paní ředitelku 
mateřské školy, paní Melkovou. 
Paní ředitelka mateřské školy paní Melková seznamuje přítomné a zastupitele o 
roční zprávě.  
Celkem dvacet dětí. Doplňková činnost mateřské školy je vaření pro cizí strávníky. 
Dále se u nás stravují děti ze Základní školy Lázně Libverda.  
Školka je financována z Ministerstva školství, které přicházejí z kraje. Čerpáme 
projekt šablony, potravinová pomoc, to jsou evropské prostředky. Paní ředitelka 
děkuje obecnímu úřadu. 
 
Pan Svoboda: Kolik chodí dětí? 
Paní Melková: Deset, tak polovina. 
 
Paní ředitelka základní školy paní Votavová seznamuje se svou zprávou přítomné a 
zastupitele. 
Tento rok byl velice netradiční, ale udělali jsme mnoho práce, jak s dětmi, tak sami 
profesoři. Proběhli u nás akce jako byl Masopust, 4D kino, výlety do muzea a Malého 
divadla. Díky covidu jsme pořídili 10 tabletů. Děkuje za spolupráci a přeje hezké 
Vánoce. 
 
Pan Starosta: V roce 2022 vás čeká rekonstrukce dílny? 
Paní Votavová: Ano, navýšili jme si návrh rozpočtu na 400.000,-Kč, to by nám moc 
pomohlo. 
 
 
 
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. 
 
Ad 4) 
Harmonogram zimní údržby. 
Pan starosta promítá na plátně jednotlivé body zimní údržby. 
 
Usnesení č. 17/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních 
komunikací pro zimní období 2021/2022. 
 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
Ad 5) 
Rozpočtové opatření č. 3/2021. 
 

 
Rozpočtové opatření 3/2021 

 

     Obec Lázně Libverda, IČ: 00671983 
  OPDA POL ÚZ   Kč 

  4122 120113014 potravinová pomoc MŠ 937,12 

  4122 120513014 potravinová pomoc MŠ 5 310,38 

  4122 120113014 potravinová pomoc ZŠ 4 817,92 

  4122 120513014 potravinová pomoc ZŠ 27 301,58 

  4116 103533063 transfer pro ZŠ - šablony 205 234,19 

  4116 103133063 transfer pro ZŠ - šablony 36 217,81 

  4111 98037 kompenzační bonus rok 2021 101 750,26 

3114 2229 120113014 vratka nevyčerpané dotace ZŠ 988,63 

3114 2229 120513014 vratka nevyčerpané dotace ZŠ 5 602,22 

3111 2229 120113014 vratka nevyčerpané dotace MŠ 2 854,21 

3111 2229 120513014 vratka nevyčerpané dotace MŠ 16 173,89 

3632 2111   poplatky hřbitov 7 000,00 

3635 2321   příspěvek na ÚPD 97 035,00 

5512 2321   finanční dar  - oprava plochy u č.p. 194 10 000,00 

6409 3201   prodej akcií 189 704,00 

  4116 14004 dotace SDH akceschopnost 53 032,00 

          

  PŘÍJMY CELKEM 763 959,21 

2141 5021   OON 16 000,00 

2141 5138   nákup zboží  30 000,00 

      IC 46 000,00 

3722 5169   odpady 120 000,00 

2321 5169   ostatní služby 50 000,00 



2321 5166   poradenské služby 180 000,00 

2321 5171   opravy a udržování 20 000,00 

      ČOV 250 000,00 

3111 5336 120113014 transfer pro MŠ - potravinová pomoc 937,12 

3111 5336 120513014 transfer pro MŠ - potravinová pomoc 5 310,38 

      MŠ 6 247,50 

3114 5336 120113014 transfer pro ZŠ - potravinová pomoc 4 817,92 

3114 5336 120513014 transfer pro ZŠ - potravinová pomoc 27 301,58 

3114 5336 103133063 transfer pro ZŠ - šablony 36 217,81 

3114 5336 103533063 transfer pro ZŠ - šablony 205 234,19 

      ZŠ 273 571,50 

6402 5366 120100000 vratka nevyčerpané dotace MŠ, ZŠ 3 842,84 

6402 5366 120500000 vratka nevyčerpané dotace MŠ, ZŠ 21 776,11 

        25 618,95 

5512 5137   drobný dl. majetek  40 000,00 

5512 6121   rekonstrukce budovy 186 000,00 

5512 5169   ostatní služby 14 000,00 

      SDH 240 000,00 

      VÝDAJE CELKEM 961 437,95 

          

  8115   P-V -197 478,74 

     ZO schváleno dne: 13.12.2021 
  Zpracovala: Horká Markéta, DiS. 
  Ing. Jan Pospíšil 

    
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 7) 
Vydání OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu. 
Naposledy proběhlo navýšení v prosinci 2020 z 21,- Kč na 25,- Kč, nyní se předkládá 
návrh na 30,- Kč lůžko/den. Sazba může dle zákona dosáhnout až na 50,- Kč. Vše 
se komunikovalo s Lázněmi a.s. Tato vyhláška nabyde účinnost od 1.1. 2022. 
 

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. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 8) 
Vydání OOP č. 1/2021 – Změna č. 4 Územního plánu Lázně Libverda. 
Pan starosta promítá na plátně výkresy na pozemky pro výstavbu Z20. Zahájila se 
pořizovací změna, seznámeni dotčené úřady. Dorazilo nám kladné vyjádření až na 
jedno. Český inspektorát lázní a zřídel nesouhlasil, stanovisko však dorazilo o den 
později. Opatření obecné povahy se vyvěsí na úřední desce. 
 

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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 9) 
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2022. 
Pan místostarosta Pavel Švihký seznamuje přítomné s odpadem, se kterým obec 
naložila v roce 2020 + 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rok 2021 
 

  Celkové náklady na odstranění odpadu 190 553,06 Kč 

  
Příjmy 209 498,59 Kč 

modré pytle 18 975,00 Kč   

směsný komunální odpad občané 77 944,94 Kč Poplatky za KO 163 908,50 Kč 

separovaný odpad 21 596,43 Kč EKO KOM 37 552,00 Kč 

BIO odpad 38 562,49 Kč FCC 8 038,09 Kč 

NO 5 025,50 Kč     

velkokapacitní kontejner 3 250,82 Kč     

kontejner ČOV 25 197,88 Kč     

  
    

  
  

  
příjmy - výdaje 18 945,53 Kč 

  do 30.9.2021 
  



Usnesení č. 17/13 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o poplatku za 
komunální odpad vznikající na území obce. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 10) 
Majetkoprávní operace: 

a) zřízení věcného břemene k pozemku obce p. č. 446/1 
Pan starosta promítá na plátně plány kabelové přípojky u chaty Jizerky. Týká se to 
výstavby nového zázemí pro Horskou službu. Proběhne zde překop asfaltu. ČEZ 
uhradí částku 2.700,- Kč.  Uzavře se Smlouva o smlouvě budoucí. 
 
 
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. 

 
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Ad 11) 
Vydání OZV č. 4/2021 o poplatku za komunální odpad - bod stažen z navrženého 
programu. Náhradní termín na schválení proběhne 21.12. 2021 od 15 hodin 
v zasedací místnosti Informačního centra Lázně Libverda. 
 
 
 
Ad 12) 
Rozhodnutí zadavatele o posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení na akci 
„Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“. 
14.10.2021 proběhlo výběrové řízení. Výherci budou známi na přelomu roku nebo 
v průběhu ledna. Začátek I. Etapy by měl být zahájen v březnu, dubnu roku 2022 a 
hotova by měla být do konce října 2022. Vše záleží na klimatických podmínkách. 
Začátek povede od č.p. 1 (pan Jírek) a pokračovat bude k rodině Čvančarů. Pan 
starosta promítá a zároveň seznamuje přítomné o firmách, které se výběrového 
řízení zúčastnily. II. Etapa započne v roce 2023 směrem k č.p. 201.  
 
 



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. 
 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 13) 
Dokončení realizace stavební akce „Rekonstrukce školící učebny a kanceláře velitele 
Požární zbrojnice č.p. 194 L.L.“ a nákup kancelářského nábytku. 
Stavba je dokončena, předána a zaplacena. Cena vyšla na 1.000.088,- Kč + myčka. 
Následně bude objednán kancelářský nábytek, který obsahuje 8 stolů a 36 židlí, 
celková částka vyjde na 67.524,- Kč.  
 
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.  
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 

Ad 14) 
Prodej kol z provozovny Bikecentrum Lázně Libverda. 
Obec Lázně Libverda prodala 5 kol staršího data výroby (dvě elektrokola), kde 
pořizovací částka byla 169.000,- Kč, prodejem se získalo 161.000,- Kč zpět. 
 

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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 15) 
Vyřazení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu Lázně Libverda 
č.p. 155“. 
V roce 2005 vznikl vztah mezi obcí a společností Lázně Libverda a.s., podepsala se 
smlouva na rozvoj – projekt Labská. Byl vytvořen podúčet, podíl obce byl ve výši 
430.000,- Kč. Realizace projektu byla zakončena v roce 2007, budova se 
zrekonstruovala. S další spolupráce však sešlo, a v účetnictví je to stále vedená jako 
pohledávka, proto je nutné to takto vyřadit. 
 



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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 16) 
Účetní odpis pohledávky obce a základní školy se společností One Energy and 
Mobile a.s. 
V letech 2016 – 2017 v elektronické aukci se nakoupila elektřina (e-aukce) od One 
Energy and Mobile a.s., dva roky jsme byli spokojení, ale v roce 2018 obchodník 
zanikl. Nastalo ukončení záloh, vyúčtování sic dorazilo, ale nikdy se peníze nevrátily 
zpět. Obecní úřad přišel o 18.889,- Kč a Základní škola Lázně Libverda o 60.426,- 
Kč. V účetnictví se to může nyní odepsat, jako nedobytná pohledávka. 
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 



Ad 17) 
Schválení rozpočtu MŠ a ZŠ Lázně Libverda na rok 2022. Mateřská škola Lázně 
Libverda žádá o neinvestiční příspěvek na rok 2022 375.000,- Kč, Základní škola 
Lázně Libverda žádá o 400.000,- Kč. Zastupitelé se shodují na částce 380.000,- Kč 
pro každou organizaci. 
 
Usnesení č. 17/23 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neinvestiční příspěvek pro zřízenou 
příspěvkovou organizaci   Mateřská škola Lázně Libverda na rok 2022 ve výši 
380.000,- 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 
380.000,- Kč. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 18) 
Schválení daru Centru Mateřídouška, z.s. 

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. 

 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Pan Zapletal: Odchod v 19:28 
                      Příchod v 19:30 

 
Ad 19) 
Schválení Územních studií centrální části obce a územní studie Z 29. 
Potencionální výstavba devíti domů, které mají vyrůst od pozemků rodiny Klbíků a od 
obratiště, zafinancoval to Marek Homolka.  
 
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 20) 
Schválení Smlouvy o Dílo na osobu odbornou pro ČOV Lázně Libverda na rok 2022. 
 
 



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. 

 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pan starosta děkuje přítomným a přeje hezké svátky.. 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil       Miroslav Neumann 
 
Zapisovatel: 
Jana Slámová       Marcel Svoboda 


