
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. února 2022 

 

Usnesení č. 19/1 

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

obce konaného dne 21. 12. 2021. Úkoly uložené usneseními č. 18/5 a 18/9 byly splněny. V kontrole 

zůstává plnění usnesení č. 9/23.  

 

Usnesení č. 19/2 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci, která mění OZV č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci, ze dne 21. 12. 2021. OZV č. 1/2022 nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne 

následujícího po dni jejího vyhlášení. 

 

Usnesení č. 19/3 

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů jednání komise pro posouzení  

a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Lázně Libverda, Lázeňská 

stezka – obnova vodovodu a povrchu“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré 

zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí „Společnost VHST + VHS stavby a.s. – 

Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“, druhá v pořadí POPR a.s., třetí v pořadí 

ZEPRIS s.r.o. a čtvrtá v pořadí VPK Suchý s.r.o.  

 

Usnesení č. 19/4 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 19/3, které bude následně zasláno všem uchazečům, kteří 

nabídku předložili. Termín plnění do 28. 2. 2022. 

 

Usnesení č. 19/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou „Společnost VHST + 

VHS stavby a.s. – Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“, se sídlem VHST 

s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, kdy je správcem společnosti: VHST s.r.o., IČ 02464471 

Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, a společníkem: VHS stavby, a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická 

114/26, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov. Celková cena předmětného díla činí 38.216.740,68 Kč, 

cena díla jehož investorem je Obec Lázně Libverda činí 2.704.693,79 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 19/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít předmětnou Smlouvu o dílo v souladu 

s usnesením č. 19/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 3. 2022. 

 

Usnesení č. 19/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUEX, s.r.o., 

IČ 25498380, se sídlem Frýdlantská 573, PSČ 64 01 Raspenava, jejímž předmětem je dodávka a montáž 

plastových oken v objektu bydlení Lázně Libverda čp. 201 – II. etapa. Cena předmětného díla je 

435.668,97 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 19/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 19/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2022. 
 

 

 

 



Usnesení č. 19/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Geodetická kancelář 

CYRUS, spol. s r.o., IČ 04669339, se sídlem U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant, jejímž předmětem je 

pořízení geodetických prací za účelem zpracování geometrického plánu pro dělení pozemků dle 

schválené „Územní studie – Centrální obytná část, obec Lázně Libverda“. Součástí těchto geodetických 

prací bude i zpracování výškopisu a polohopisu celé lokality jako podklad pro veškeré budoucí projekční 

práce. Cena předmětného díla nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 19/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 19/9, a to za podmínky předchozího vydání Územního rozhodnutí o dělení pozemků ze 

strany SÚ MěÚ Hejnice. Termín plnění je do 30. 4. 2022. 
 

Usnesení č. 19/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012955/VB/2 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. 37/1 – 

umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové přípojky NN) „LB – Lázně Libverda – ppč. 335/5, 

SP200, kNN, SS“. Jednorázová úplata za zřízení tohoto věcného břemene bude činí 2.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 19/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 19/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2022. 

 

Usnesení č. 19/13 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – pozemkové služebnosti ve prospěch budoucího oprávněného, společnosti Horská služba ČR, 

o.p.s., IČ 27467759, se sídlem PSČ 543 51, Špindlerův Mlýn č.p. 260. Předmětem smlouvy je budoucí 

uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti k pozemku obce p.č. 446/1 – umístění vodovodní 

přípojky a sjezdu/nájezdu na pozemek budoucího oprávněného p.č. 926/1 dle projektové dokumentace 

pro výstavbu záchranné stanice Horské služby na pozemku p.č. 926/1 a 926/2 v k. ú. Lázně Libverda. 

Jednorázová úplata za zřízení tohoto věcného břemene bude činí 1.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 19/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 19/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2022. 

 

Usnesení č. 19/15 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost vlastníků rodinného domu na adrese Lázně 

Libverda čp. 15 (st.p.č. 137), PSČ 463 62 o vydání souhlasu s výměnou stávajících 4 ks oken za 

francouzská okna/dveře s osazením těsně nad podlahou při zachování stávajících překladů v přízemí 

domu dle přiloženého situačního výkresu. 

 

Usnesení č. 19/16 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi požádat o odborný názor zpracovatele 

Územního plánu Lázně Libverda v souladu s usnesením č. 19/15 a věc znovu předložit na program 

dalšího zasedání ZO. Termín plnění je do 28. 2. 2022. 

 

Usnesení č. 19/17 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z dotačního fondu 

Libereckého kraje do programu 2.1 Program obnovy venkova na projekt s názvem  „Obnova povrchu 

chodníku Lázeňská stezka – I. etapa, Lázně Libverda“. Předmětem projektu je obnova první části povrchu 

chodníku Lázeňská stezka včetně přilehlých odvodňovacích žlabů a propustků. Rozpočet projektu bude 



činit 843.776,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje souhlas s vyčleněním prostředků na 

vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce.  

 

Usnesení č. 19/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu spojenou 

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 19/17 Termín plnění je do 15. 3. 

2022. 

 


