
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  

dne 22.března 2016 v Restauraci Vzlet Lázně Libverda č. p. 56 
 

 

Přítomni ZO:  

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

Veselý Josef 

Nepřítomni - omluveni: Šnajdr Václav  

Zapisovatel: Drahotová Markéta, DiS. 

Občané a hosté:  

 

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

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

4. Rozpočet obce na rok 2016. 

5. Cena stočného na rok 2016. 

6. Majetkoprávní operace – směna pozemků p. č. 602/1, 629/5 za pozemky p. č. 636 a 641. 

7. Provozování Areálu Vzlet. 

 

 

Program byl schválen6 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 paní Karrasová Stanislava, pan Josef  Zapletal. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 2) 

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

 

Usnesení č. 9/1 

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

Zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015. Úkol uložený usnesením č. 8/7 byl splněn. 

Úkoly uložené usneseními č. 5/14 a 7/21 zůstávají v kontrole. 

 

Ad 3) 

Paní ředitelka Mateřské školy Jana Šorfová seznámila přítomné ZO s činností MŠ ve školním 

roce 2014/2015. 

V září roku 2015 proběhla rekonstrukce budovy, paní ředitelka poděkovala panu starostovi a 

zaměstnancům OÚ za stěhování půdních prostor a následné stěhování, dále zaměstnancům 

MŠ, kteří pracovali ve ztížených podmínkách – bez přerušení se vařilo nejen pro děti, ale i pro 

cizí strávníky. 

Podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhlo v roce 2015 již v únoru.  

Od září bylo zapsáno 16dětí, v říjnu se odhlásily 2 děti z Hejnic z důvodu dojíždění.  

V rámci propagace MŠ byl vyroben propagační materiál, který byl rozmístěn tam, kde se 

pohybují rodiny s dětmi (mateřské centrum, lékaři, obchody apod.) 

V srpnu proběhla na našem zařízení finanční kontrola z KÚ za účetní rok 2014 zaměřená na 

čerpání finančních dotací, vnitřní předpisy, mzdy a personalistiku. 



Žádné nedostatky nebyly zjištěny.  

Odebírání obědů využívají nejen cizí strávníci (15), ale i děti ze ZŠ L.Libverda (9). 

MŠ byla přihlášena do projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ 

financována z EU. Jedná se o 4 děti z MŠ a 3 děti ze ZŠ. Rodiče musí splňovat podmínku, že 

pobírají dávky v hmotné nouzi po dobu 20měsíců. Tento program byl spuštěn 1.3.2016. 

Výčet akcí: čertovská besídka, rozsvícení vánočního stromu, ples, bruslení, Zpívání pod 

smrkem, kurz plavání, běh nás bav, návštěva Polska, den dětí, den matek a rozloučení se 

školáky, ZOO Liberec. 

Ze sponzorských darů byl v tomto školním roce zakoupen nábytek do třídy v hodnotě 

27.000Kč. 

 

Paní ředitelka ZŠ Mgr. Daniela Votavová seznámila přítomné ZO s činností ZŠ ve školním 

roce 2014/2015. 

V roce 2015 se škola věnovala školním, kulturním a zároveň ekologickým akcím. Ze školních 

akcí to byly např. (Masopust ve škole, recitační soutěž – školní kolo, skládání puzzle – školní 

kolo, Chrastavská sloka, Medové jaro, Soutěž ve skládání puzzle v ZŠ Orlí, návštěva 

záchranářů na libereckém letišti). Školní výlet byl dvoudenní a nazýval se Po stopách Josefa 

Riedla. Žáci si díky projektu mohli přiblížit život našeho významného skláře a zároveň poznat 

místa, která měly něco s Josofem Riedlem společného (kostel v Hejnicích, osadu Kristiánov, 

Novou Louku…). Žáci navštívili dvě divadelní představení (Abeceda slušného chování a 

Staré pověsti české). Již podruhé proběhlo vánoční setkán žáků a seniorů v Domově u 

spasitele ve Frýdlantu, kde žáci předvedli recitační a hudební vystoupení. Z ekologických akcí 

to byly např. Akční den, kdy se slavnostně otevřela školní zahrada po rekonstrukci a při 

příležitosti oslavy, byly pozvány děti z mateřské školy Lázně Livberda. Další ekologickou 

akcí byla Exkurze: Jizerskohorští velvyslanci, kdy žáci navštívili okolí Harcova, kde 

poznávali život živočichů a rostlin v Jizerských horách. 

Ekonomika: 

 Přímé náklady na vzdělávání: 1 828 756,- (MŠMT) 

 Zvýšení platů regionálního školství: 33 059,- (MŠMT) 

 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství: 9 089,- (MŠMT) 

  Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním: 65 661,- 

(MŠMT) 

 Náklady na provoz: 320 000,- (Obec Lázně Libverda) 

 Projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost: 214 150,- (EU – fond ESF) 

 Výhra v ekologické soutěži IKEA Výzva: 10 000,- 

 Výhra v eko soutěži „Spolu s Vámi“: 10 000,-  

Opravy: 

 Škola prošla celkovou rekonstrukcí – zateplení fasády, nový nátěr, nová střecha a nová 

okna 

 Přestavění odpočinkové části naší zahrady – obroušení a natření venkovní učebny 

 Nový nátěr plotu okolo celé zahrady 

 Vybudování ohniště a dřevěných židlí  

 Zasázení keřů rybízu a ostružin 

 Výroba hmyzího hotelu 

 III. třída byla vybavena novým výškově nastavitelným nábytkem 

 Pořízeny nové květináče a rolety do všech tříd 

 Pořízeno nové nářadí do školní dílny 

 Vymalování všech tříd, toalet a chodby 

 Nový nábytek do jedné třídy 

 Vybavení knihovny novými knihami (250 ks) 

 Nákup nových notebooků do tříd (6ks)  



 

Žáci:  

 Celkový počet žáků 24 

 Vyučujeme dle dvou ŠVP 

a) Učíme se pro život – ŠVP ZV (7 žáků) 

b) Venkovská škola – ŠVP s přílohou LMP (17 žáků) 

Dva žáci přešli na běžnou ZŠ  

 
Usnesení č. 9/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně 

Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2014/2015. 

 

Usnesení č. 9/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně 

Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2014/2015. 

 

Ad 4) 

Předseda finančního výboru pan Marcel Svoboda seznámil přítomné ZO a hosty se zněním 

rozpočtu pro rok 2016. Rozpočet je schvalován jako schodkový ve výši příjmů 15.001.491Kč 

a ve výši výdajů 15.011.002,16 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních 

prostředků na bankovních účtech obce k 31.12.2015. 

Dále pan starosta seznámil přítomné s drobnými změnami v rozpočtu oproti rozpočtu, který 

byl uveřejněn na úřední desce. 

Navýšení kapitoly ČOV o částku 140.000,-  poplatek za znečištění povrchových vod.  

Navýšení kapitoly MH o částku 100.000,-  dosud nevyfakturované opravářské práce na starém 

malotraktoru. 

Navýšení kapitoly MŠ o 150.000,- cca 100.000,- bude čerpáno na pořízení herních prvků na 

zahradu MŠ a zbylých 50.000,- bude čerpáno na zhotovení nového oplocení zahrady MŠ. 

Navýšení kapitoly BH o částku 500.000,- pro rozšíření parkoviště u panelových domů. 

Diskuze: 

p.Kiliánová: Z čeho se skládá kapitola příjmů BH 3.600.000,-? 

Starosta: 1.553.000,- = předpis nájemného a zbytek jsou zálohy na služby. 

p. Kiliánová: A v těch výdajích? 

Starosta:  

OOV 80 000,00 

DHDM 0,00 

Nákup materiálu 100 000,00 

Voda 200 000,00 

Teplo 1 300 000,00 

Zemní plyn 0,00 

El. energie 70 000,00 

Služby telekomunikací 0,00 

Konzultační, porad.a práv. sl. 280 000,00 

Nákup služeb 100 000,00 

Opravy a udržování 1 000 000,00 

Platby daní a poplatků 0,00 

Celkem Bytové hospodářství 3 130 000,00 

 

Pan Jeřábek: Kdy konečně dojde k opravě cesty. O opravu cesty mám požádáno již 16let. 

Starosta: Cestu jsme v menším rozsahu schopni opravit sami. Bohužel s velkými opravami se 

nepočítá. 

 

 



Usnesení č. 9/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový ve 

výši příjmů 15.001.492,- Kč a výdajů 15.011.002,16 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze 

zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2015. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

Ad 5) 

Pan místostarosta seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného pro rok 2016. 

 

 

Usnesení č. 9/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2016 ve výši 29,57 Kč vč. 

DPH. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
  

Ad 6) 

Pan starosta seznámil přítomné se směnou pozemků směnu pozemku p.č. 641 v k.ú. Lázně 

Libverda o výměře 2.937 m
2
, vedeného jako ostatní komunikace, jejímž vlastníkem je Obec 

Lázně Libverda za pozemek p.č. 602/1 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 2.116 m
2
, vedeného 

jako ostatní komunikace, jejímž vlastníkem je paní JUDr. Veronika Chytilová 

 

Dále pan starosta přítomné seznámil s další směnou pozemků p.č. pozemku p.č. 636 v k.ú. 

Lázně Libverda o výměře 1.302 m
2
, vedeného jako ostatní plocha, jejímž vlastníkem je Obec 

Lázně Libverda za pozemek p.č. 629/5 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 1.219 m
2
, vedeného 

jako ostatní plocha, jejímž vlastníkem je pan Ing. Jan Chytil. 

 

Účastníci směny se dohodli na finančním vyrovnání ve výši 8,-/1m
2
. 

 

Pozemky jsou pro obec zbytné, nepotřebné. Směna je za pozemky blíže obci, pro obec 

lukrativnější.  

 

 

Usnesení č. 9/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  směnu pozemku p.č. 641 v k.ú. Lázně Libverda  

o výměře 2.937 m
2
, vedeného jako ostatní komunikace, jejímž vlastníkem je Obec Lázně 

Libverda za pozemek p.č. 602/1 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 2.116 m
2
, vedeného jako 

ostatní komunikace, jejímž vlastníkem je paní JUDr. Veronika Chytilová, bytem U Kanálky 

1/1417, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. Rozdíl mezi výměrami parcel činí 821 m
2
. Účastníci 

směny se tedy dohodli na finančním vyrovnání v ceně za 1 m
2
 ve výši 8,- Kč, tj. celkem 

6.568,- Kč ve prospěch Obce Lázně Libverda. Záměr směny 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 další nabídky. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

Usnesení č. 9/7 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 9/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 8. 4. 2016. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 



 

 

Usnesení č. 9/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  směnu pozemku p.č. 636 v k.ú. Lázně Libverda  

o výměře 1.302 m
2
, vedeného jako ostatní plocha, jejímž vlastníkem je Obec Lázně Libverda 

za pozemek p.č. 629/5 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 1.219 m
2
, vedeného jako ostatní 

plocha, jejímž vlastníkem je pan Ing. Jan Chytil, bytem U Kanálky 1/1417, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady. Rozdíl mezi výměrami parcel činí 83 m
2
. Účastníci směny se tedy dohodli na 

finančním vyrovnání v ceně za 1 m
2
 ve výši 8,- Kč, tj. celkem 664,- Kč ve prospěch Obce 

Lázně Libverda. Záměr směny 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 další nabídky. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 

 

 

Usnesení č. 9/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 

v souladu s usnesením č. 9/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je 

do 8. 4. 2016. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

 

 

Ad 6) 

Provozování areálu Vzlet.  

Areál Vzlet je v majetku obce od roku 2007. Areál byl převeden od TJ Sokol Lázně Libverda.  

V letech 2008 – 2009 byl areál pronajat za symbolickou 1,- Kč panu Štětinovi. 

V letech 2010 – 2012 proběhla rekonstrukce. V těchto letech byly proinvestovány bez mála  

 3 milióny korun.  

Na přelomu roku 2014/2015 došlo ke změně provozní areálu. V roce 2015 se provozní 

v areálu stala paní Hribová. Dohoda s paní Hribovou zněla – spolupráce na 1rok.  

Vzlet je koncipován spíše pro úzkou skupinu lidí z horní části obce Lázně Libverda. 

ZO se v prosinci 2015 rozhodlo najít nového/novou provozní areálu Vzlet.  

To se bohužel nepovedlo a tak se ZO rozhodlo pro pronájem areálu.  

ZO jednalo o pronájmu zatím jen s jedním zájemcem – panem Martinem Hribem.  

Ke vzájemné shodě mezi stranami nedošlo a to z důvodu výše nájemného. Pan Hrib 

nepřistoupil na podmínky ZO. 

ZO hledá nájemce jiného. 

 

 

Usnesení č. 9/10 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o provozování Rekreačního areálu 

Vzlet za minulé období a schvaluje záměr pronájmu tohoto areálu jako celku za účelem 

provozování stravovacích a ubytovacích služeb. Pokud nebude do 30. 4. 2016 projeven zájem 

o tento předmětný pronájem, bude dál areál provozován obcí. Provoz areálu v měsíci dubnu 

2016 bude omezen. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

 

Usnesení č. 9/11 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi jednat s potencionálními zájemci o 

pronájmu Rekreačního areálu Vzlet v souladu s usnesením č. 9/10. Současně zřizuje pracovní 



skupinu složenou s členů zastupitelstva obce – Pavel Švihký, Marcel Svoboda a Josef 

Zapletal, které se ukládá připravit systém zajištění provozu areálu obcí včetně personálního 

obsazení v případě, že nebude projeven zájem o předmětný pronájem. Termín plnění je do 22. 

4. 2016. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

 

Zapsáno v Lázních Libverda 23.3.2016 

 

Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                   Josef Veselý 

 

 

Zapisovatelka: Drahotová Markéta, DiS.                         Marcel Svoboda 


