
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 21. února 2022 v zasedací místnosti Požární 

zbrojnice Lázně Libverda čp. 194, I. patro 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Stanislava Karrasová, Marcel 
Svoboda, Václav Šnajder, Josef Zapletal 
Nepřítomni: 2 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 6 
  
 
Navržený program:  
 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Vydání změnové OZV č. 1/2022 o poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. 
4. Výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby „Lázně Libverda, Lázeňská 

stezka – obnova vodovodu a povrchu“. 
5. SoD na výměnu oken v objektu čp. 201 – II. etapa. 
6. Geodetické práce pro budoucí výstavbu v lokalitě Lázně Libverda – centrálně 

obytná část. 
7. Majetkoprávní operace: 

a) SoSB o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 37/1 
b) SoSB o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 

8. Výměna oken v rodinném domě na čp. 15.  
9. 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“. 

 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 
 
Ad 1)  
 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Josef Zapletal a pan Marcel 
Svoboda. Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan 
Pavel Švihký, za členy komise paní Stanislava Karrasová a Václav Šnajder. 

 
 
 

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



 
 
Ad 2)  
 
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.  
 
 
Ad 3) 
Vydání změnové OZV č. 1/2022 o poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. 
Na konci roku 2021 jsme přijali tuto vyhlášku pod číslem 4/2021, kde následně při 
kontrole dozoru z Ministerstva vnitra, byla daná připomínka na neshodu v článku 8 
„Splatnost poplatku“. Byla nám doporučena změnová OZV pod číslem 1/2022, která 
splatnost poplatku upravuje dle platných norem. Stanovuje se to nyní na splatnost 
nejpozději 5 dnů od skončení každého příslušného kalendářního čtvrtletí. Tato 
vyhláška nabývá účinností počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyvěšení.  
 
 
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. 
 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 4) 
Výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby „Lázně Libverda, Lázeňská stezka 
– obnova vodovodu a povrchu“. 
Pan starosta překládá na monitoru výsledky výběrového řízení. Na podzim v roce 
2021 jsme společně s FVS vyhlásili napříč celou obcí výběrové řízení na zhotovitele 
pro tento projekt. Projekt, který se bude realizovat ve II. etapách. I. etapa započne 
(záleží na podmínkách počasí) 01.04.2022 – 31.10.2022 a II. etapa ve stejných 
měsících, ale v roce 2023. 
Otevírání obálek proběhlo na začátku letošního roku pomocí Stavební Poradny s.r.o.. 
Celkem se do projektu zapojily čtyři firmy – POPR a.s, ZEPRIS s.r.o., VPK Suchý 
s.r.o. a VHST + VHS stavby a.s. – Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova 
vodovodu a povrchu“.  
Všechny firmy splnily zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci. Jako první 
v pořadí je Společnost VHST + VHS stavby a.s.. Cena celkového díla činí 
38.216.740,68 Kč a pro Obec Lázně Libverda činí 2.704.693,79 Kč vč. DPH. 
Pan Svoboda: Předloží se vzory pokládky? 
Pan Starosta: Pokládka je daná, budou to šedivé kostky. 



Pan Prchal: Ta promítnutá cena 391,- to je cena nabídnutá? Přeci jenom je to 
turistická cesta. Není zde možnost dlažby, prostoru pro kámen? 
Pan Starosta: Je to takto naprojektováno, zastupitelé s tím souhlasili. 
 
Smlouva o Dílo je promítána na TV přítomným. 
 
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. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 5) 
SoD na výměnu oken v objektu čp. 201 – II. etapa. 
Pan starosta přítomným promítá Smlouvu o dílo s firmou LUEX, s.r.o., jejímž 
předmětem je dodávka a montáž plastových oken na čp. 201 – II. etapa. I. etapa se 
odstartovala tento týden, týká se to podkroví. Následně v II. etapě budou vyměněny 
okna v 1. patře a přízemí. Okna jsou tam původní z 80. let.  Pan starosta navrhuje 
výběr firmy LUEX s.r.o. bez výběrového řízení. Zastupitelé se následně shodují, že 
ano, s firmou obec má dobré zkušenosti. Cena oken vyjde na 435.668,97 Kč. Je 
nutno podotknout, že je ve Smlouvě o dílo je záloha, která činí 50% před zhotovením 
díla. 



Pan Švihký: Jaký je časový horizont dodání oken? 
Pan Starosta:12 – 16 týdnů. 
Pan Prchal: Konkurenční nabídku jste nedělali? 
Pan Starosta: Ne. Vycházíme z toho, že z těch výběrových řízení, které se dělali na 
jiné etapy byla firma LUEX s.r.o. první nebo druhá nejlepší. Okna v Polsku by se daly 
sehnat levněji, ale zkušenosti s tím máme špatné.  
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 6) 
Geodetické práce pro budoucí výstavbu v lokalitě Lázně Libverda – centrálně obytná 
část. 
V prosinci se schvalovala centrální studie pro 44 rodinných domů. V další etapě je 
zapotřebí schválit a připravit studii teoretickou, zaměřit a připravit parcely, výškopisy, 
polohopisy, komunikace,... Všichni spoluvlastníci parcel měli do 11.02.2022 podat 
vyjádření, zda budou spolufinancovat i tuto část. Náklad pro Obec Lázně Libverda 
nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH. Smlouvu o dílo, kterou pan starosta zároveň 
promítá přítomným, by se uzavřela s firmou CYRUS, spol. s.r.o. 
 
 
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.  
 
Pan starosta opět přítomné seznamuje s plánem výstavby a ukázkou potencionálních 
domů. 
 
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. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 7) 
Majetkoprávní operace: 

b) SoSB o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 
Kabelová přípojka NN na ppč. 335/5 pod záštitou ČEZ Distribuce, a.s. , týká se to 
domu po manželech Štíchových.  
 
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. 

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

 
Majetkoprávní operace: 

a) SoSB o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 
Vodovodní přípojka na ppč. 446/1 pro novou výstavbu Horské službu ČR. Pan 
starosta promítá Smlouvu o smlouvě budoucí. 
 
Pan Svoboda: Viděl někdo vizualizaci, jak to bude vypadat? 
Pan Prchal: Finální verzi jsem neviděl, proběhli nějaké pracovní debaty a podle 
pravidel by to mělo být. Bude to moderní. 
 
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. 

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

 
Ad 8) 
Výměna oken v rodinném domě na čp. 15.  
 
Týká se to výměny stávajících oken za okna francouzská, která budou začínat už 
nad podlahou a budou mít 220 cm výšky, . Pan starosta promítá návrh situačního 
výkresu.  
Důvod majitelů: Z čelní strany chtějí mít vstup na terasu  a zároveň to chtějí 
prosvětlit. 
Pan starosta žádá přítomné zastupitele, aby projevili svůj názor: 
 
Pan Šnajdr: Ne 
Pan Švihký: Ne 
Paní Karrasová: Ne 
Paní Melková: Ano 
Pan Zapletal: Ne 
Pan Svoboda: Ne 
 
Pan Prchal: Rád bych zhodnotil situaci, tak jak to vidím já. Pasujete se do role 
architektonické komise a úplně vám to nepřísluší.  Mělo by to být zhodnoceno 
architektem. 
Pan Starosta: Je to varianta, vrátíme se k tomu v dalším zastupitelstvu v březnu a 
do té doby požádáme o posudek Ing. Plašila.  
 
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. 

  
 
 
 
 



Ad 9) 
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“. 
 
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. 

 

Veřejná diskuze: 
Pan Rodr: S jakým nárůstem obyvatel se počítá kvůli všem novostavbám? 
Pan Starosta: Tak 44 domů a tři lidi na každý? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan starosta děkuje přítomným a schůzi končí v 19:11 hodin. 
 
 
Starosta obce:                                              Ověřovatelé zápisu: 

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


