
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 2. června 2015 v zasedací místnosti Informačního centra  

Lázně Libverda č.p. 17 
 

 

Přítomni ZO:  

Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Karrasová Stanislava, , Veselý Josef, Svoboda 

Marcel 

Nepřítomni - omluveni: Šnajdr Václav 

Zapisovatel: Drahotová Markéta 

Občané a hosté: 4 

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Závěrečný účet obce za rok 2014 a schválení účetní závěrky dle vyhlášky č. 220/2013. 

4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a Správy bytového hospodářství 

s.r.o. za rok 2014. 

5. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření DSO Smrk a DSO Mikroregion Frýdlantsko 

za rok 2014. 

6. Peněžité dary místním neziskovým organizacím. 

7. Odstoupení od registrace akce ČOV a kanalizace Lázně Libverda 

8. Výsledek soudního sporu mezi obcí a MZ ČR (Hakenovi) 

9. Projektová dokumentace na zateplování veřejných budov MŠ, ZŠ a OÚ. 

10. Zastupování starosty v době nepřítomnosti   

 

 

 

Program byl schválen  6 hlasy členů ZO 

 

 

Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni paní Josef Zapletal a Marcel Svoboda. 

 

Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel Švihký, za 

členy komise pan Josef Veselý a Stanislava Karrasová. 

 

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

 

Ad 2) 

ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 

 

Usnesení č. 5/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 27. 4. 2015. Úkoly uložené usneseními č. 4/8 a 4/11 byly 

splněny. Úkol uložený usnesením č. 3/3 zůstává v kontrole.  

 

Ad 3) 

Obec pro ověření hospodaření již druhým rokem využila služeb společnosti O-Consult s.r.o. 

Pan starosta seznámil zastupitele a přítomné hosty s hospodařením Obce Lázně Libverda a 

jejích příspěvkových organizací. 

Závěrečný účet za rok 2014 byl uveřejněn na úřední desce.  



Ve zprávě auditora byl zmíněn jeden nedostatek a to ten, že Obec Lázně Libverda neúčtovala 

o zjištěném inventarizačním rozdílu dle §30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, do 

účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.  

 

Usnesení č. 5/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, 

s výhradou nedostatku uvedeného v předmětné zprávě a přijímá toto opatření: 
 

Nedostatek – obec neúčtovala o zjištěném inventarizačním rozdílu § 30 odst. 11zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku 

a závazků 
 

Opatření – obec účtovala o inventarizačním rozdílu roku 2014 na začátku roku 2015. Stav 

majetku byl touto účetní operací narovnán a souhlasí se skutečností. 

 

Usnesení č. 5/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 

Mateřská škola Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2014. Zisk 

bude použit na doplnění rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní 

uzávěrce k 30. 6. 2015. 

 

Usnesení č. 5/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 

Základní škola Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2014. Zisk 

bude použit na doplnění rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní 

uzávěrce k 30. 6. 2015. 

 

Usnesení č. 5/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za rok 

2014 a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lázně Libverda a Základní 

školy Lázně Libverda za rok 2014. 

 

 

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

 

 

Ad 4) 

ZO chválilo hospodaření Správy bytového hospodářství s.r.o. za rok 2014. 

Společnost v roce 2014 hospodařila s výsledkem hospodaření (ztrátou) -32.755,-84Kč. 

p. Kiliánová – Kolik se vybralo na nájemném? 

p. starosta – V těchto podkladech to nenajdete, přes účet SBH s.r.o. nejdou veškeré příjmy a 

výdaje. Přes účty plynou pouze náklady na výrobu teplat a příjmy z prodeje tepla a provize za 

správu bytových a nebytových prostor. Na nájemném se v roce 2014 vybralo 1.550.000,-  a už 

jste se na to ptala při minulém zasedání zastupitelstva a bylo Vám odpovězeno. 

 

Usnesení č. 5/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti 

Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2014, který skončil ztrátou ve výši 32.755,84 Kč. 

 

 

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

 

Ad 5) 



Kontrolu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko provedl Krajský úřad Libereckého 

kraje. 

Závěr hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko – nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Přezkoumání hospodaření proběhlo v pořádku. 

Kontrolu hospodaření DSO Smrk provedla společnost O-Consult s.r.o. 

DSO Smrk má 4 členy.  

Závěr hospodaření DSO Smrk – nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

Usnesení č. 5/7 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet 

DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2014. 

 

Usnesení č. 5/8 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet 

DSO Smrk za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. 

 

Ad 6) 

ZO projednalo peněžité dary místním neziskovým organizacím. 

Do dnešního dne, tj. do 2.6.2015,  obec obdržela 3 žádosti o poskytnutí peněžitého daru , a to 

od TJ Sokol Lázně Libverda, ZKO 251 Lázně Libverda a Centrum Mateřídouška Hejnice.  Od 

SDH Lázně Libverda obec dosud žádost neobdržela. 

Novela zákona č. 250/ 1999 Sb., o rozpočtových pravidlech ukládá obcím povinnost při 

poskytování finančních prostředků postupovat formou dotace a dle schváleného řádu. 

Dle sdělení auditorky a vzhledem k tomu, že jsme takto postupovali řadu let zpětně a peněžitá 

částka je obdobná, můžeme peněžité dary poskytnout formou darovací smlouvy s tím, že ze 

smlouvy bude vypuštěno ustanovení o vyúčtování peněžitého daru.  

 

Usnesení č. 5/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím 

neziskovým organizacím ve výši: 

 

TJ Sokol Lázně Libverda     10.000,- Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda   10.000,- Kč 

Základní kynologická organizace Lázně Libverda  10.000,- Kč 

Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice     6.000,- Kč 

 

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

Usnesení č. 5/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušné smlouvy 

v souladu s usnesením č. 5/9. Termín plnění je do 30. 6. 2015. 

 

Ad 7) 

Obec, vzhledem ke skutečnosti,  že nezískala potřebné finanční prostředky, odstupuje od 

registrace akce ČOV a kanalizace Lázně Libverda.  

p. Kiliánová – Kolik stály přípravné práce? 

p. starosta – Projektová dokumentace a další přípravné práce stály cca 1.090.000,-  Bez 

projektové dokumentace nelze žádat o dotaci. Zjistíme, zda-li bude možné tuto projektovou 

dokumentaci použít v případě, že budeme žádat později v jiném projektu. Osobně se 

domnívám, že ano. 

 

Usnesení č. 5/11 



Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odstoupení od registrace akce OPŽP č. 

12131001 „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“ z důvodu nezískání potřebných finančních 

prostředků na spolufinancování této akce. 

 

Usnesení č. 5/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zaslat na Státní fond životního 

prostředí písemné vyjádření v souladu s usnesením č. 5/11. Termín plnění je do 3. 6. 2015. 

 

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

 

Ad 8) 

Soudní spor mezi MZe ČR a rodinou Hakenů, kteří v roce  2009 získali restituční nároky, 

které obci odebraly zajímavé pozemky. Obec se proti tomuto rozhodnutí soudně bránila.  

Okresní soud v Liberci potvrdil rozhodnutí Pozemkového úřadu v Liberci. Obec se odvolala 

ke Krajskému soudu. Krajský soud též potvrdil rozhodnutí PÚ v Liberci. V otázce, zda-li se 

dále odvolávat k Nejvyššímu soudu se minulé ZO rozhodlo neodvolávat, neboť šance by byla 

minimální a obec by vynaložila vysoké finanční prostředky za právní zastoupení.  

ZO se rozhodlo odvolat proti výši náhrady nákladů soudního řízení protistraně. 

Právní zástupce obce Mgr. Vitebská výše zmíněné odvolání odeslala na Krajský soud 

v Liberci datovou schránkou bez elektronického podpisu. Tímto pochybením právního 

zástupce obce došlo k akceptaci rozhodnutí Krajského soudu v Liberci. Obec tedy uhradila 

dlužnou částku ve výši cca 84.000,-. 

Obec bude uplatňovat vzniklou škodu po Mgr. Vitebské. 

 

Usnesení č. 5/13 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o výsledku odvolání proti 

rozsudku Okresního soudu v Liberci č. j. 12C 349/2009-100 ze dne 12. května 2014 a to do 

výroků o náhradě nákladů řízení. Předmětné odvolací řízení se týkalo žaloby proti rozhodnutí 

Ministerstva zemědělství ČR – Pozemkového úřadu Liberec, se sídlem U Nisy 745/6a, 

Liberec 3 ze dne 20. 7. 2009. 

 

Usnesení č. 5/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zpracovat písemné uplatnění 

případně vzniklé škody včetně jejího číselného vyjádření a výpočtu. Tato předmětná škoda 

mohla vzniknout obci Lázně Libverda z důvodu zmeškání lhůty pro podání odvolání proti 

rozsudku uvedenému v usnesení č. 5/13 ze strany právního zástupce obce Mgr. Lenky 

Vitebské. Termín plnění je do 30. 6. 2015. 

 

 

Ad 9) 

Celková částka na investici činí 5.745.034,-.  

Podíl obce činí 2.309.196,-. 

Dotace činí cca 60% ( MŠ 61,62%, ZŠ 61,10%, OÚ 56,65%). 

Náklady na projektovou dokumentaci činí 369.050,-. (dotačně pokryto 3%) 

Obec oslovila pana Ing. Hladkého ke zpracování položkových rozpočtů a žádostí.  

Nyní je třeba vyhotovit projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem, zadávací 

dokumentaci pro zakázku malého rozsahu. V této souvislosti doporučujeme znovu oslovit Ing. 

Hladkého ke zpracování výše uvedené dokumentace. 

Pan starosta osloví Českou Spořitelnu s žádostí o poskytnutí úvěru na financování této akce. 

 

 

Usnesení č. 5/15 



Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smluv o dílo s firmou Ing. Radomír 

Hladký, IČ 75228548, DIČ CZ7603212573, se sídlem Na Žižkově 154/IV, 463 43 Český 

Dub, jejichž předmětem je vypracování projektových dokumentací pro stavby: 

 

- Zateplení a výměna otvorových výplní budovy MŠ, č.p. 177 Lázně Libverda“ 

- Zateplení a výměna otvorových výplní budovy OÚ, č.p. 16 Lázně Libverda“ 

- Zateplení a výměna otvorových výplní budovy ZŠ, č.p. 112 Lázně Libverda“ 

 

Usnesení č. 5/16 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy 

v souladu s usnesením č. 5/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění 

je do 3. 6. 2015. 

 

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

 

Ad 10) 

Pan starosta bude v termínu od 5.6.2015 do 21.6.2015 čerpat dovolenou.  

Pana starostu v jeho nepřítomnosti bude v plném rozsahu zastupovat pan místostarosta Pavel 

Švihký. 

 

Usnesení č. 5/17 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu Pavla Švihkého k plnému 

zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu od 5. 6. do 21. 6. 2015, tj. 

v době čerpání dovolené v souladu s § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

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

 

Diskuze:  

p. Veselý – Pokud si někdo všiml, kdo ničí dveře u panelových domů, bylo by dobré o tom 

informovat. Obec opravy stojí nemalé finanční prostředky.  

 

p. Šádek – Kam vyvážet biologický odpad? 

p. Švihký – Každé dva měsíce budeme přistavovat kontejner na místo na kterém se 

domluvíme. Kam ho budou občané chtít. 

 

p. Porubský – Děkuji ZO za schválení finančního příspěvku.  

p. Prchal – Také děkuji ZO za schválení finančního příspěvku.  

 

p. Kiliánová – Kam zmizel 1.500.000,-? Pořád chci to samé! 

p. starosta – V čerpání rozpočtu za rok 2014 máte přesně uvedeno kolik bylo čerpáno. Nyní 

Vám nejsem schopen přesně říct jednotlivé položky. Již na minulém ZO jsem Vám na Váš 

dotaz podrobně odpovídal.  

 

Zapsáno v Lázních Libverda 3.6.2015 

 

Starosta obce: Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                  Josef Zapletal 

 

Zapisovatelka:  Markéta Drahotová                                 Marcel Svoboda 


