
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. října 2015 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.    

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 7/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vydání nového Spisového řádu Obecního úřadu Lázně 

Libverda. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 


