
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. dubna 2015 

 

Usnesení č. 4/1 

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

obce konaného dne 16. 3. 2015. Úkol uložený usnesením č. 3/5 byl splněn. Úkol uložený usnesením  

č. 3/3 zůstává v kontrole.  

 

Usnesení č. 4/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový ve výši příjmů 

16.682.852,- Kč a výdajů 17.355.531,76 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních 

prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 4/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 34,82 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 4/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje za určeného zastupitele pro účely územního plánování 

starostu obce Ing. Jana Pospíšila. 

 

Usnesení č. 4/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatečné zařazení žádosti pana Vlastimila Hellera o změnu 

funkčního využití návrhové plochy pozemku p.č. 335/8 v k.ú. Lázně Libverda do návrhu zadání změny  

č. 2 Územního planu Lázně Libverda. 

 

Usnesení č. 4/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje upravený návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Lázně 

Libverda. 

 

Usnesení č. 4/7 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost firmy MAGNA Exteriors/Interiors (Bohemia) 

s.r.o. o odkoupení části obecního pozemků p. č. 621 a pozemku p. č. 742/2 v k. ú. Lázně Libverda a dále 

žádost pana Ing. Ladislava Pižla o odkoupení obecního pozemku p. č. 223/2 v k. ú. Lázně Libverda 

 

Usnesení č. 4/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi v souladu s usnesením č. 4/7 informovat 

uvedené zájemce o tom, že obec v současné době nemá v záměru tyto předmětné pozemky prodat, 

nicméně je možné případné uzavření např. nájemního vztahu či jiné dohody, která by zájemcům umožnila 

realizovat jejich deklarované záměry. Termín plnění je do 30. 6. 2015. 

 

Usnesení č. 4/9 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o podaných projektech na snížení 

energetické náročnosti veřejných budov. 

 

Usnesení č. 4/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2. Stanovená cena dle počtu 

obyvatel na rok 2015 činí 40.410,- Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 4/11 

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

s usnesením č. 4/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2015. 



 

 

Usnesení č. 4/12 

Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje souhlas s udělením výjimky v souladu s čl. 2, odst. 2) OZV 

č. 1/2013 pro konání jednorázové akce v Klubu Stodola v termínu 30. 4. 2015 od 20.
00

 h. až 1. 5. 2015 do 

02.
00

 h.  


