
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 16. prosince 2015 v Restauraci Vzlet Lázně Libverda č. p. 56 
 

 

Přítomni ZO:  

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

Václav, Veselý Josef 

Nepřítomni - omluveni:  

Zapisovatel: Drahotová Markéta, DiS. 

Občané a hosté: 8 

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Zpráva o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2014/2015 

4. Harmonogram zimní údržby 

5. Majetkoprávní operace – prodej p.p.č. 406/2 a 832 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

7. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 2016 

 

Novými body navrženými do programu jsou: 

8. Revokace usnesení č. 7/17 

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací FVS, a.s. 

 

Body vyřazené z programu: 

3.Zpráva o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2014/2015 

4.Harmonogram zimní údržby 

 

Program byl schválen7 hlasy členů ZO 

 

 

Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Josef Veselý a Marcel Svoboda 

 

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

členy komise pan Karrasová Stanislava, Josef  Zapletal. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 2) 

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

 

Usnesení č. 8/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 15. 10. 2015. Úkoly uložené usneseními č. 7/6, 7/8, 7/10, 

7/13, 7/18 a 7/20 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 3/3, 5/14 a 7/21 zůstávají 

v kontrole. 

 

Ad 3) 

Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1/2015. 

Rozpočet na straně výdajů i na straně příjmů nejvíce ovlivnila rekonstrukce budov Obecního 

úřadu, Mateřské školy a Základní školy.  



Do doby před rekonstrukcí byly prostředky čerpány dle rozpočtu, proto nebylo nutné činit 

rozpočtové opatření dříve.  

Předseda finančního výboru seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č.1/2015 

 

Usnesení č. 8/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

Ad 7) 

Dále byly přítomní seznámeni s důvody schválení předběžného rozpočtového opatření č. 

2/2015, které bude sloužit pro operace, které vzniknou za období od data 16. 12. do 31. 12. 

2015. Rozpočet bude měněn jen v důsledku upřesnění členění dle rozpočtové skladby.  

 

Usnesení č. 8/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 2  k rozpočtu 

za rok 2015  pro operace, které vzniknou za období od data 16. 12. do 31. 12. 2015  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.   

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

Usnesení č. 8/4 

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

rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 8/3. 

 

Usnesení č. 8/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení 

řádného rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční 

provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015 a zároveň v tomto období nebudou 

uskutečněny kapitálové výdaje. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 

Ad 5) 

Pan starosta  seznámil přítomné s prodejem pozemku  p.č. 406/2 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 5.373 m
2
, oddělený na základě geometrického plánu č. 481-1345/2015 

z původního pozemku p.č. 406
 
a pozemku p.č. 832 – trvalý travní porost, o výměře 24.942 

m
2
, vše v k. ú. Lázně Libverda. 

Výše uvedené pozemky budou prodány panu Ing. Janu Chytilovi za cenu 303.150,- Kč. Jedná 

se o cenu obvyklou. 

Pozemek p.č. 406/2 je bývalá pastevní cesta vedoucí od domu pana Jeřábka do pastvin k lesu.  

Pozemek p.č. je pastvina v dlouhodobém užívání pana Chytila.  

K dělení pozemků se SÚ Hejnice vyjádřil kladně.  

K realizaci prodeje dojde v roce 2016. 

Diskuze:  

Švihký Pavel: Poplatky související s návrhem na vklad jdou za kupujícím či prodávajícím? 

p. starosta: Poplatky související s návrhem na vklad jdou za Obcí. 



 

 

Usnesení č. 8/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 406/2 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 5.373 m
2
, oddělený na základě geometrického plánu č. 481-

1345/2015 z původního pozemku p.č. 406
 
a pozemku p.č. 832 – trvalý travní porost, o výměře 

24.942 m
2
, vše v k. ú. Lázně Libverda za celkovou smluvní cenu 303.150,- Kč. Kupujícím je 

Ing. Jan Chytil, bytem U Kanálky 1, 120 00 Praha 2. 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. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Usnesení č. 8/7 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 8/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 15. 1. 2015. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 

Ad 8) 

Pan starosta seznámil přítomné ZO a hosty s důvody revokace usnesení č. 7/17 ze dne 

15.10.2015 , kterým byl schválen prodej nepotřebné komunální techniky. 

Pan starosta seznámil přítomné ZO a hosty s e-mailovou korespondencí s firmou Wisconsin 

Engineering CZ, s.r.o. 

Při stanovení uvedených smluvních cen mezi prodávající obcí a zprostředkovatelem firmou 

Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. došlo chybně ze strany obce k záměně budoucí prodejní 

ceny třetí straně uveřejněné na webu zprostředkovatele a smluvní nákupní ceny mezi obcí a 

zprostředkovatelem, která byla celkově o 18.000,- Kč nižší. 

 

Usnesení č. 8/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 7/17 ze dne 15. 10. 2015, kterým byl 

schválen 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 měl být bezúplatně zprostředkován firmou Wisconsin Engineering CZ, 

s.r.o., popř. mohl být realizován i přímým prodejem. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Odůvodnění: 

Při stanovení uvedených smluvních cen mezi prodávající obcí a zprostředkovatelem firmou 

Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. došlo chybně ze strany obce k záměně budoucí prodejní 

ceny třetí straně uveřejněné na webu zprostředkovatele a smluvní nákupní ceny mezi obcí a 

zprostředkovatelem, která byla celkově o 18.000,- Kč nižší.  

 

Usnesení č. 8/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej nepotřebné komunální techniky – 

malotraktoru zn. YUKON W5033 za cenu 130.000,- Kč a sklopného návěsu nosnosti 1,8 tun 

za cenu 30.000,- Kč, vše rok výroby 2003. Předmětný prodej bude zprostředkován firmou 

Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. 

 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

 



Ad 9) 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Petru Olyšarovi, řediteli FVS a.s., aby přítomné seznámil s  

plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. 

Na Frýdlantsku jsou 4 samostatné vodovodní systémy, které tvoří 275km vodovodního řadu.  

Na Frýdlantsku jsou 4 samostatné kanalizační systémy, tj. 66km kanalizace. Tyto FVS a.s. 

provozuje. 

V roce 2014 FVS a.s. vygenerovala zisk 6,1mil.Kč na opravy. Tímto tempem by k obnově 

došlo za 273let.  

 

Usnesení č. 8/10 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí prezentaci Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. 

 

Diskuze: 

Svoboda Marcel: Stalo se někomu, že by u něj zazvonil cizí člověk a nabízel mu podpis 

smlouvy na jiného dodavatele elektrické energie. Lze toto jednání nějak omezit? 

Starosta: OZV je možné to řešit. Naše obec tuto vyhlášku nemá. V případě porušení zmíněné 

vyhlášky není podepsaná smlouva neplatná. Prodejce se pouze dopustí přestupku. 

Já vím o dvou lidech z panelových domů, kteří danou smlouvu uzavřeli.  

 

Zastupitelstvo obce o projednání ukládá úkol předsedovi finančního výboru připravit materiál 

/ text, který se bude následně distribuovat  občanům Obce Lázně Libverda týkající se 

podomního prodeje. 

 

Prchal Václav: VO před vchodem do Vzletu. A dále bych chtěl pochválit VPP.  

Starosta: Pokusíme se to zařídit.  

 

Kokta: Ve středu měla být prověrka sirén. Tuto středu to nebylo.  

Starosta: V tuto dobu nemáme funkční veřejný rozhlas z důvodu rekonstrukce budovy OÚ.  

 

 

 

 

 

Zapsáno v Lázních Libverda 17.12.2015 

 

Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                   Josef Veselý 

 

 

Zapisovatelka: Drahotová Markéta, DiS.                         Marcel Svoboda 


