
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. prosince 2015 

 

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. 

 

Usnesení č. 8/2 

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

 

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.   

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 8/10 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí prezentaci Plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací na Frýdlantsku. 

 


