
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. prosince 2014 

 

Usnesení č. 2/1 

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

obce konaného dne 10. 11. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 1/12, 1/14, 1/16 a 1/18 byly splněny. 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s realizací Komunitně vedené strategie místního rozvoje 

území MAS Frýdlantsko "Frýdlantsko 2020" na období 2014 - 2020 na svém území. 

 

Usnesení č. 2/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, za školní rok 2013/2014. 

 

Usnesení č. 2/4 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, za školní rok 2013/2014. 

 

Usnesení č. 2/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 422/1 část – ostatní plocha, nově 

označená na základě geometrického plánu č. 452-1348/2013 jako pozemek p.č. 422/1 o výměře 3.781 m
2 

a pozemku p.č. 422/2 – ostatní plocha o výměře 28 m
2
 za celkovou dohodnutou kupní cenu 114.270,- Kč. 

Kupujícím je společnost Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68  Hradec 

Králové, IČ 42196451. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky. 

 

Usnesení č. 2/6 

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

s usnesením č. 2/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 2/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2014/2015. 

 

Usnesení č. 2/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. 

 

Usnesení č. 2/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3  k rozpočtu za rok 2014  

pro operace, které vzniknou za období od data 17. 12. 2014  do 31. 12. 2014  bez určení konkrétní výše v 

Kč pro tyto rozpočtové změny:  

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.  

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, 

kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.  

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů 

příjmů a výdajů.   

 

 

 

 



Usnesení č. 29/10 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním 

rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 29/9. 

 

Usnesení č. 2/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 

na rok 2015. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2014 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje. 

 

Usnesení č. 2/12 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění územně plánovací 

dokumentace s firmou Společnost pořizovatelů, se sídlem U Domoviny 1, 460 01 Liberec, IČ 16413776, 

jejímž předmětem je provedení prací spojených s pořízením změny č.2 územního plánu Lázně Libverda. 

Celková smluvní cena za předmětné práce bude činit 40.000,- Kč včetně DPH. Zároveň schvaluje za 

určeného zastupitele pro územně plánování činnost starostu obce Ing. Jana Pospíšila. 

 

Usnesení č. 2/13 

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

s usnesením č. 2/12. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvu o dílo s firmou Ing. arch. Jiří Plašil, se 

sídlem Fučíkova 137/10, 460 01 Liberec, IČ 42159130, jejímž předmětem je provedení prací spojených 

se zpracováním změny č.2 územního plánu Lázně Libverda. Celková smluvní cena za předmětné práce 

bude činit 30.000,- Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 2/15 

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

s usnesením č. 2/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 2/16 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Lázně Libverda. Účinnost OZV je od 1. 1. 2015. 

 

Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce po projednání poskytnutých podkladových materiálů neschvaluje financování podílu 

obce Lázně Libverda na projektu Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření 

včetně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821  

a nedoporučuje se dále projektu zúčastnit. 

 

Usnesení č. 2/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit písemné informování Mikroregionu 

Frýdlantsko o tomto rozhodnutí zastupitelstva. Termín plnění je do 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 2/19 

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

a) do funkce členů kontrolního výboru pana Josefa Pöschla 

 

Usnesení č. 2/20 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje/neschvaluje úhradu Daně z nabytí nemovité věci za paní 

Drahomíru Kopeckou, bytem Lázně Libverda 24, 463 62 p.Hejnice ve výši 2.832,- Kč. 

 



 

Odůvodnění: 

Paní Drahomíra Kopecká s obcí směnila pozemek p.č. 36/11 za pozemek p.č. 36/10, vše v k.ú. Lázně 

Libverda. Tuto směnu schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 32/16 ze dne 9. 6. 2014. Po zápisu této 

směny do Katastru nemovitostí vznikla obou smluvním stranám výše uvedená daňová povinnost.  

Vzhledem ke skutečnosti, že paní Drahomíra Kopecká ochotou směnit předmětný pozemek p.č. 36/11 za 

pozemek p.č. 36/10 vyšla obci maximálně vstříc, rozhodlo se zastupitelstvo obce tuto Daň z nabytí 

nemovité věci za ni uhradit. 

 

 


