
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 15. října 2015 v Restauraci Vzlet Lázně Libverda č. p. 56 
 

 

Přítomni ZO:  

Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Karrasová Stanislava, Svoboda Marcel, Šnajdr 

Václav 

Nepřítomni - omluveni: Veselý Josef 

Zapisovatel: Drahotová Markéta, DiS. 

Občané a hosté: 9 

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Schválení smluv o poskytnutí dotace na stavební akce „Zateplení a výměna otvorových 

výplní budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

4. Vydání změny č. 2 územního plánu Lázně Libverda. 

5. Zrušení terénní pečovatelské služby jako registrované sociální služby provozované obcí. 

 

Novými body navrženými do programu jsou: 

6. Návrh nového spisového řádu OÚ Lázně Libverda. 

7. Pořízení nové komunální techniky – malotraktor s návěsem. 

6. Schválení dodatku č.1 ke SoD na stavební akce „Zateplení a výměna otvorových výplní 

budovy MŠ, ZŠ a OÚ Lázně Libverda“. 

 

 

Program byl schválen 6 hlasy členů ZO 

 

 

Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Pavel Švihký a Marcel Svoboda 

 

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

členy komise pan Václav Šnajdr, Marcel Svoboda. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 2) 

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

 

Usnesení č. 7/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 17. 8. 2015. Úkoly uložené usneseními č. 6/8 a 6/10 byly 

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

 

Ad 3) 

Pan starosta seznámil přítomné ZO s průběhem stavebních prací na budovách MŠ, ZŠ a OÚ.  

Firma B & F spol. s r.o., která skončila ve výběrovém řízení na prvním místě, odstoupila 

neboť nebyla schopna dostát svým povinnostem vyplývajících z výběrového řízení – nedodala 

bankovní záruku. Výše jmenovaná společnost odstoupila. 

Obec tedy dle zákonných možností uzavřela smlouvu o dílo se společností STAV-AGENCY 

s.r.o. 

 



Usnesení č. 7/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o odstoupení firmy B & F spol. 

s r.o., IČ 49905201, se sídlem Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant od podpisu Smlouvy o 

dílo na stavební akce: 

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 – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 6/5 a 6/6 ze dne 17. 8. 2015, kterými byl 

starostovi obce uložen úkol uzavřít Smlouvu o dílo s firmou B & F spol. s r.o., IČ 49905201, 

se sídlem Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant, jejímž předmětem je kompletní provedení 

veřejné zakázky na stavební práce 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 – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou STAV-

AGENCY s.r.o., IČ 25482505, se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, jejímž 

předmětem je kompletní provedení veřejné zakázky na stavební práce 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 – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Předmětná Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 8. 2015 v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s výsledky zadávacího řízení na tuto veřejnou 

zakázku, kdy byl vyzván k podpisu smlouvy zájemce, který se umístil v pořadí na druhém 

místě. 

 

Po schválení usnesení č. 7/2, 7/3, 7/4 seznámil pan starosta přítomné hosty a ZO se 

smlouvami o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.  

Budova OÚ – celková dotace činí 1.052.230,-Kč což je 46% z celkových nákladů.  

Budova ZŠ – celková dotace činí 1.230.030,- Kč což je 41% z celkových nákladů. 

Budova MŠ – celková dotace činí 1.107.162,- Kč což je 48% z celkových nákladů.  

 

Smlouvy zaslané SF ŽP ČR musí být schváleny oprávněným orgánem obce. 

 

Usnesení č. 7/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 15253053 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 

prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na spolufinancování stavební akce Zateplení 

a výměna otvorových výplní budovy MŠ, č.p. 177 Lázně Libverda. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 



 

Usnesení č. 7/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 7/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 16. 10. 2015. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 15236053 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 

prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na spolufinancování stavební akce Zateplení 

a výměna otvorových výplní budovy OÚ, č.p. 16 Lázně Libverda. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

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

do 16. 10. 2015. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

Usnesení č. 7/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 15236123 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 

prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na spolufinancování stavební akce Zateplení 

a výměna otvorových výplní budovy ZŠ, č.p. 112 Lázně Libverda. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 7/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 16. 10. 2015. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

Ad 4) 

Pan starosta shrnul průběh projednávání změny č. 2 územního plánu Obce Lázně Libverda.  

První změna se týká areálu pana Škarýda – bývalá provozovna Pink. Mění se na lokalitu pro 

výstavbu rodinných domů či bytů.  

Druhá změna se týká zahrady manželů Hardyových. Manželé Hardyovi pozemek koupili od 

obce, před koupí pozemku se na zde nacházel parčík (veřejná zeleň). Po změně ÚPD se tento 

pozemek změní na lokalitu zastavěnou.  

Třetí změna se týká pozemku manželů Muchových. Jedná se o podobný případ jako u 

manželů Hardyových.  

Čtvrtá změna se týká pozemku manželů Hellerových. Pozemek se změní z výroby čisté na 

lokalitu určený k zastavění stavbou pro bydlení.  

Náklady na pořízení ÚPD ve výši 40.000,- uhradí pan Škarýd formou darovací smlouvy. 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený návrh opatření obecné povahy, 

kterým se vydává změna č. 2 Územního plánu Lázně Libverda, ve znění přílohy tohoto 

usnesení, která je jeho nedílnou součástí. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

Ad 5) 

Bylo projednáno zrušení terénní pečovatelské služby.  

Pan starosta společně s pečovatelkou paní Marií Barešovou seznámil přítomné s důvody 

zrušení terénní pečovatelské služby.  

Pečovatelská služba byla v loňském roce podrobena důkladné kontrole ze strany Krajského 

úřadu Libereckého kraje. Z této kontroly vyplynulo, a bylo i kontrolory Krajského úřadu LK 

navrženo zrušení terénní pečovatelské služby neboť administrativní zátěž na pracovnici 

pečovatelské služby je neúměrná počtu klientů.  

Terénní pečovatelská služba má v současné době 2 klienty kterým zprostředkovává dovoz 

obědů a v zimních měsících dovoz nákupů potravin.  

Zrušením terénní pečovatelské služby nedojde ke zrušení poskytování výše uvedených služeb, 

pouze budou poskytovány jinou formou, neboť je povinností obce postarat se o své občany, 

jak vyplývá i z příslušných zákonů. 

 

Usnesení č. 7/12 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zrušení služby sociální péče (terénní 

pečovatelská služba), kterou Obec Lázně Libverda provozuje na základě registrace Krajského 

úřadu Libereckého kraje. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/13 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi ve spolupráci s pečovatelkou paní 

Marií Barešovou požádat v souladu s usnesením č. 7/12 Krajský úřad Libereckého o zrušení 

registrace k provozování předmětné služby sociální péče. Termín plnění je do 30. 10. 2015. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 6) 

ZO projednalo nové znění Spisového řádu Obce Lázně Libverda.  

Podstatnou změnou ke které dojde schválením nového SŘ je, že všechna pošta 

(odchozí/příchozí) bude evidována v elektronickém systému spisové služby firmy Gordic Win 

ESS.  

 

Usnesení č. 7/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vydání nového Spisového řádu Obecního úřadu 

Lázně Libverda. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 7) 

ZO projednalo nákup nového malotraktoru zn. YUKON W5064 a sklopného návěsu nosnosti 

1,8 tun. Kupní cena malotraktoru s návěsem činí 496.000,- Kč bez DPH.  

Nákup nového malotraktoru bude financován formou úvěru od společnosti Erste Leasing a.s. 

se splatností 60 měsíců a akontací ve výši 104.210,40 Kč. Cena úvěru je cca 50.000,- (3,82%) 

Výhodou koupě této značky malotraktoru je použitelnost příslušenství (zametač, rozmetadlo), 

které Obci zůstává od stávajícího malotraktoru.  

Starý malotraktor a návěs jsou nabízeny k odprodeji na agrobazaru (www.wisconsin.cz) za 

145.000,-Kč, vlek 35.000,-Kč.  

http://www.wisconsin.cz/


Prodej techniky bude též uveřejněn na úřední desce.  

Za zvážení také stojí koupě mulčéru příkopů případně sněžné frézy. 

Odchod pana Zapletala 18:00, Příchod 18:03 

 

Usnesení č. 7/15 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup nového malotraktoru zn. YUKON W5064 

a sklopného návěsu nosnosti 1,8 tun. Nákup bude realizován formou úvěrového financování 

od společnosti Erste Leasing a.s. se splatností 60 měsíců a akontací ve výši 104.210,40 Kč. 

Celková pořizovací cena předmětné komunální techniky bude činit 600.450,40 Kč + úrok. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/16 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana starostu k závaznému objednání předmětné 

komunální techniky u výrobce firmy Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. a následnému podpisu 

úvěrové smlouvy s firmou ERSTE Leasing, a.s., a to vše v souladu s usnesením č. 7/15. 

Termín plnění je do 30. 11. 2015. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/17 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej nepotřebné komunální techniky – 

malotraktoru zn. YUKON W5033 za cenu 143.000,- Kč a sklopného návěsu nosnosti 1,8 tun 

za cenu 35.000,- Kč, vše rok výroby 2003. Předmětný prodej bude bezúplatně zprostředkován 

firmou Wisconsin Engineering CZ, s.r.o., popř. může být realizován i přímým prodejem. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Usnesení č. 7/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zveřejnit předmětný záměr prodeje 

nepotřebné techniky na úřední desce Obecního úřadu a pověřuje jej k administraci vlastního 

prodeje v souladu s usnesením č. 7/17. Termín plnění je do 30. 11. 2015. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 8) 

ZO projednalo uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou STAV – AGENCY s.r.o. 

Předmětem dodatku je ponížení ceny díla o méně práce ve výši 9.997,-Kč, a to z důvodu 

změny ve výšce soklu u budovy Mateřské školy (jednalo se o nesoulad mezi projektovou 

dokumentací a energetickým auditem).  

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu v projektové dokumentaci, je nutné toto 

zadministrovat formou změnového listu a dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

Usnesení č. 7/19 

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

s firmou STAV-AGENCY s.r.o., IČ 25482505, se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad 

Nisou, jejímž předmětem je ponížení ceny díla o prokazatelné méně práce ve výši 9.997,- Kč 

a dílčí změna platebních podmínek na stavební akci Zateplení a výměna otvorových výplní 

budovy MŠ, č.p. 177 Lázně Libverda. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/20 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný Dodatek č.1 ke 

Smlouvě o dílo v souladu s usnesením č. 7/19. Termín plnění je do 30. 10. 2015. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Diskuze: 

p. Švihký – zjistil podmínky pro odběr bioodpadu. Podmínky jsou stejné jako u přistavení 

kontejneru na komunální odpad. Jen je nutné se na další sezónu domluvit, kde bude kontejner 

umístěn.  

 

Usnesení č. 7/21 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi a panu předsedovi finančního 

výboru zpracovat podklady pro novelizaci OZV č. 1/2015, která se bude týkat upřesnění 

systému sběru a nakládání s bioodpadem na území obce. Termín plnění je do 20. 12. 2015. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

p. Kafka – Jsou cestáři proškoleni? Shrabané listí hází do kanálu.  

p. Svoboda – Proškolit je úplně na vše není v našich silách.  

 

p. Kokta – Poděkoval za odvoz trávy a ohraničení příkopu. Dále požádal o opravu cesty 

k panu Šádkovi a pokácení kaštanu u MŠ (nebezpečí pádu)  

p. starosta – Zvážíme pokácení kaštanu.  

 

p. Šádek – Poděkoval za odklízení trávy a opravu cesty.  

 

p. Porubský – Poděkoval za pomoc při pořádání 55. ročníku Běhu lázeňským parkem – 

Memoriál Ing. Františka Svobody. V letošním roce jsme zaznamenali rekordní účast – 136 

závodníků.  

 

p. Švihký – Svaz českých turistů požádal o finanční pomoc při značení turistických cest. 

V rámci Mikroregionu Frýdlantsko by se podpora rozdělila mezi jednotlivé obce a činila by 

cca 1,-Kč na obyvatele.  

Dále se na jednání Mikroregionu Frýdlantsko projednával příspěvek pro RZS. Tato není 

v tuto chvíli schopna dodržet zákonný dojezdový čas k pacientovi. Liberecký kraj přislíbil 

dotaci ve výši 500.000,- k provozu RZS do konce roku 2015. Příspěvek obcí ve výši cca 

150.000,-  bude přepočítán dle  počtu obyvatel.  

V roce 2016 bude RZS ve Frýdlantu plně financována Libereckým krajem.  

 

 

 

 

Zapsáno v Lázních Libverda 16.10.2015 

 

Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                   Pavel Švihký 

 

 

Zapisovatelka: Drahotová Markéta, DiS.                         Karrasová Stanislava 


