
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 21. prosince 2021 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Stanislava Karrasová, Marcel 
Svoboda, Václav Šnajder, Josef Veselý 
Nepřítomni: 2 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 0 
  
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Vydání OZV č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. 
4. Informace k aktualizaci komunitního plánování Mikroregionu Frýdlantsko na 

období 2020 – 2025. 

5. Poskytnutí stravenkového paušálu uvolněným zastupitelům obce dle směrnice 
č. 1/2022 a dle §80 zákona o obcích. 

6. Aktualizaci Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV na období 2020 až 
2029. 

7. 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. 

8.  
 

 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Pavel Švihký a Martina Melková. Do 
funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel Švihký, 
za členy komise paní Stanislava Karrasová a Josef Veselý. 

 
 
 

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



Ad 1)  
 
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.  

 
 
Ad 2) 
Vydání OZV č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. 
Pan Pavel Švihký předkládá návrh OZV č. 4/2021 a seznamuje přítomné o novelizaci 
zákona a změny poplatku za komunální odpad. Zákon se zaměřuje na litry odpadu, 
nikoli na cenu za nádobu. Ceník byl překlápěn z FCC pro rok 2022.  
Měli jsme možnost zvolit ze dvou způsobů: první návrh by byl takový, že by poplatek 
byl na osobu, druhý, že by poplatek byl vypočítán sazbou za odvezené litry odpadu. 
K této variantě jsme se naklonili a výpočtem 0,55 Kč/litr stanovili sazbu. 
 

 

 

PŘEDPIS PLATEB ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

dle obecně závazné vyhlášky obce Lázně Libverda č. 4/2021, 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Objem sběrné nádoby Četnost svozu Roční poplatek 

 
 

110 litrů 

 
1x za 7 dní 

 

 
3.146,- Kč 

 
1x za 14 dní 

 

 
1.573,- Kč 

 
Kombinovaný - 38x za rok 

 

 
2.299,- Kč 

 
 

120 litrů 

 
1x za 7 dní 

 

 
3.432,- Kč 

 
1x za 14 dní 

 

 
1.716,- Kč 

 
240 litrů 

 
1x za 7 dní 

 

 
6.864,- Kč 

 
1 100 litrů 

 
1x za 7 dní 

 

 
31.460,- Kč 

 
Pytlový svoz 110 litrů 

 
každý kus 

 
60,- Kč 



 

  
(1) Ceník je platný od 1.1.2022. (výše sazby 0,55 Kč/litr)  

(2) Poplatek je splatný takto:  

a) čtvrtletně – za první čtvrtletí nejpozději do 15.2. příslušného roku, za druhé 
čtvrtletí nejpozději do 15.5. příslušného roku, za třetí čtvrtletí nejpozději do 
15.8. příslušného roku, za čtvrté čtvrtletí nejpozději do 15.11. příslušného 
roku 

b) ročně – jednorázově do 31.3. příslušného roku 

(3) Poplatek za pytlový svoz je splatný nejpozději při převzetí pytle.  

(4) Poplatek lze uhradit: 

a) převodem na bankovní účet č. 984940379/0800 V.S. 1337 + do poznámky 
identifikovat plátce (číslo popisné nemovitosti)  

b) hotově v kanceláři obecního úřadu v úřední dny v pondělí a ve středu 
(8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00)  

 
 
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. 
 
  

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

 

Ad 4) 
Informace k aktualizaci komunitního plánování Mikroregionu Frýdlantsko na období 
2020 – 2025. 
Poskytnutí dotace má podmínku projektu a tou je aktualizace. Pan starosta jí promítá 
na plátně a zároveň seznamuje přítomné s podkladovým materiálem. Aktualizace 
umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života. 
Příspěvek bude na provozování sociálních služeb (drogy, alkohol, ..) Obce na 
Frýdlantsku přispívají celkem 2 miliony korun, které se na počet obyvatelstva 
rozpočítají. S předchozích let, kdy systém je takto nastaven, potvrzuje pan starosta o 
kladném fungování a následné pokračující spolupráci. 
 

 

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. 
 

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

 
 
 



Ad 5) 
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. 

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

 
 
Ad 6) 
 
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. 

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

Ad 7) 
 
Usnesení č. 18/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy 
kanalizace a ČOV na období 2020 až 2029. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
Ad 8) 
 
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. 

 

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

 



 
Veřejná diskuze: 
Pan Šnajdr: Jak to bude s dodavatelem elektřiny a plynu. Bude to pro obec 
problémem? 
Pan Starosta: Problém to pro obec zatím není, elektřinu máme nasmlouvanou do 
dubna roku 2023. Plyn bude horší, smlouvy jsou uzavřené do dubna roku 2022, ale 
nabídky od Innogy máme, vše prokonzultujeme. 
 
 

 

 

 

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

Ing. Jan Pospíšil       Pavel Švihký 
 
 
 
 
Zapisovatel: 
Jana Slámová       Martina Melková 


