
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. března 2016 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 9/5 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

  

 


