
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. listopadu 2014 
 

Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva 

obce   

v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce. 

 

Usnesení č. 1/3 

Zastupitelstvo obce po projednání určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno k) 

zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že funkce starosty obce bude 

vykonávaná jako funkce dlouhodobě uvolněná. 

 

Usnesení č. 1/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení volby starosty a místostarosty obce 

veřejným hlasováním. 

 

Usnesení č. 1/5 

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 starosty pana Ing. Jana Pospíšila 

b) do funkce místostarosty pana Pavla Švihkého 

 

Usnesení č. 1/6 

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce v celkové výši 5.000,- Kč. Odměna 

bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 

Usnesení č. 1/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 1/8 

Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

 

Usnesení č. 1/9 

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 předsedy finančního výboru pana Marcela Svobodu 



b) do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Veselého 

c) do funkce členů finančního výboru paní Stanislavu Karrasovou a paní Věru 

Sedláčkovou 

d) do funkce členů kontrolního výboru pana Václava Šnajdra 

 

Usnesení č. 1/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014. 

 

Usnesení č. 1/11 

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

kterou uzavřela obec s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4  za účelem předfinancování části projektu s názvem „Česko – polské stezky 

v Jizerských horách“, část „Bikecentrum Libverda“. Předmětem tohoto dodatku je 

prodloužení termínu splatnosti úvěru do 31. 3. 2015. 

 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 1/11. Termín plnění je do 14. 11. 2014. 

 

Usnesení č. 1/13 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 300.000,- Kč  

s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 za 

účelem předfinancování části projektu s názvem „Lázně Libverda – Świeradów Zdrój pro 

cyklisty i lázeňské hosty“. Splatnost předmětného úvěru je do 30. 6. 2015, zajištění 

úvěru zástavou účtu určeného pro příjem dotace a blankosměnkou. 

 

Usnesení č. 1/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 1/13. Termín plnění je do 14. 11. 2014. 

 

Usnesení č. 1/15 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje člena zastupitelstva obce pana Pavla Švihkého, 

narozeného 1. 10. 1977, trvale bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice zastupováním 

obce na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská 

vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, 

která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2018. 

 

Usnesení č. 1/16 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného 

pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí 

zastupitelstva. Termín plnění je do 14. 11. 2014. 

 

Usnesení č. 1/17 

Zastupitelstvo obce po projednání navrhuje za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské 

společnosti, a.s. pana Ing. Jana Pospíšila, narozeného 24. 7. 1970, trvale bytem Lázně 



Libverda 196, 463 62 p. Hejnice jako zástupce obce v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské 

společnosti, a.s.    

 

 

 

Usnesení č. 1/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské 

vodárenské společnosti, a.s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce 

v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. podpořit. 

 


