
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. prosince 2021 

 

Usnesení č. 18/1 

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

obce konaného dne 13. 12. 2021. Úkoly uložené usneseními č. 17/15 a 17/28 byly splněny. V kontrole 

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

 

Usnesení č. 18/2 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci. Účinnost OZV je od 1. 1. 2022. 

 

Usnesení č. 18/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace k aktualizaci komunitního plánu  

a schvaluje 2. Komunitní plán Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2025. 

 

Usnesení č. 18/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Tomáš 

Prchal, IČ 88727076, se sídlem Lázně Libverda 213, 463 62 p. Hejnice, jejímž předmětem je prodloužení 

termínu dokončení stavební akce s názvem „Obnova přechodu pro chodce na silnici ev. č. III/29015 před 

č.p. 143 v k. ú. Lázně Libverda“ do 30. 4. 2022.  

 

Usnesení č. 18/5 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětný Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 

v souladu s usnesením č. 18/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 

2021. 

 

Usnesení č. 18/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí stravenkového paušálu uvolněným zastupitelům 

obce dle směrnice č. 1/2022 a dle §80 zákona o obcích. 

 

Usnesení č. 18/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV na 

období 2020 až 2029. 

 

Usnesení č. 18/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP na 

opravu místních komunikací na ppč. 340/1 (SO 101) a ppč. 384, 383/1 a 486/2 (SO 102) včetně jejich 

odvodnění. Zpracovateli této PD budou na základě závazné objednávky Ing. Petr Kadlec, IČ 01562720 a 

Ing. Václav Koprnický, IČ 86859676. Smluvní cena bude činit 98.500,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 18/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce závazně objednat projekční práce v souladu 

s usnesením č. 18/8. Termín plnění je do 31. 1. 2022. 

 

 


