
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 17. srpna 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, Šnajdr Václav 

Nepřítomni - omluveni: - 

Zapisovatel: Karrasová Stanislava 

Občané a hosté: 4 

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na stavební akce „Zateplení a výměna 

otvorových výplní budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

4. Schválení smlouvy o úvěru na dofinancování stavebních akcí „Zateplení a výměna 

otvorových výplní budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

5. Schválení smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru stavebních akcí „Zateplení a 

výměna otvorových výplní budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

 

 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 

 

Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Josef Zapletal a Veselý Josef. 

 

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

členy komise pan Václav Šnajdr, Marcel Svoboda. 

 

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

 

Ad 2) 

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

 

Usnesení č. 6/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 2. 6. 2015. Úkoly uložené usneseními č. 5/10, 5/12 a 5/16 

byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 3/3 a 5/14 zůstávají v kontrole. 

 

Ad 3) 

ZO po projednání vzalo na vědomí zprávu o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem:  

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. 

 

Dále Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zakázky 

malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku s názvem: 

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 

schvaluje pořadí nabídek, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na 

kvalifikaci. 

 

Usnesení č. 6/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu zadávacího řízení a 

jednání hodnotící komise v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce (viz. 

Závazná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku s názvem: 

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. 6/3 

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zakázky 

malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku s názvem: 

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, 

schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky 

na kvalifikaci: první v pořadí B & F spol. s r.o., druhý v pořadí STAV-AGENCY s. r.o., třetí 

v pořadí Ještědská stavební společnost spol. s r. o. 

 

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

 

Usnesení č. 6/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s usnesením č. 6/3 Rozhodnutí 

zadavatele  

o Výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, kterou předložila firma B & F 

spol. s r.o. ve výši 4.918.033,33 Kč bez DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 6/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 6/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 31. 8. 2015. 

 

Ad 4) 

ZO projednalo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. 

Celkové náklady na rekonstrukce dle registračního listu akce činí 5.745.034,-. Finanční podíl 

obce činí 2.325.534,- 

Nad tento rámec je třeba vyměnit střešní krytinu na budovách MŠ, ZŠ a vyměnit trámy 

napadené dřevomorkou v druhém nadzemním podlaží budovy OÚ. Tyto náklady jsou však 

v rámci poskytnuté dotace náklady neuznatelnými.  

Celkové náklady na rekonstrukci se tedy navýší a činí 7.177.896,- a finanční podíl obce činí 

částku 3.758.396,- (v této částce započtena rezerva 296.000,-). 

Výše úvěru sjednána na částku 3.758.000,-Kč se splatností 10 let. Úrok 1,98% z poskytnuté 

jistiny. 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 6/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0420066479 

s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 

jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na dofinancování dotačních projektů podpořených 

s programu OPŽP s názvy: 

CZ.1.02/3.2.00/15.28564 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy MŠ, č. p. 177 Lázně 

Libverda 

CZ.1.02/3.2.00/15.28563 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy OÚ, č. p. 16 Lázně 

Libverda 

CZ.1.02/3.2.00/15.28561 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy ZŠ, č. p. 112 Lázně 

Libverda 

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

 

Usnesení č. 6/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 6/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 31. 8. 2015. 

 

 

Ad 5) 

ZO projednalo smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru stavebních akcí „Zateplení a 

výměna otvorových výplní budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

Náklady na technický dozor jsou uznatelnými náklady.  

Pan starosta poptal místní firmu Zdeněk Melichar, která vykoná činnost TD za částku 

30.000,-/ budova, což je 1,91% z uznatelných nákladů.  

Výhodou je, že se jedná o místní firmu. 

 

Usnesení č. 6/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Příkazních smluv s firmou Zdeněk 

Melichar, IČ 10426884, se sídlem Hejnice 37, 463 62 Hejnice, jejímž předmětem je výkon 

činnosti technického dozoru investora pro stavby s názvem: 

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. 

 

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

 

Usnesení č. 6/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy 

v souladu s usnesením č. 6/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 31. 8. 2015. 

 

 

Zapsáno v Lázních Libverda 19.8.2015 

 

Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                   Josef Zapletal 

 

 

Zapisovatelka:  Karrasová Stanislava                               Josef Veselý 


