
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 15. června 2022 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Marcel Svoboda, Josef Zapletal, 
Miroslav Neumann, Josef Veselý, Václav Šnajdr – příchod 18:25 
Nepřítomni: 1 
Zapisovatel: Petra Hladíková 
Občané a hosté: 4 
  
 
Navržený program:  
 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Závěrečný účet za rok 2021 a schválení účetní závěrky 
4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a SBH s.r.o. 

za rok 2021 
5. Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření DSO 

Svazek obcí Smrk a DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2021 
6. Projekt revitalizace veřejného osvětlení obce 
7. Majetkoprávní operace: 

a) zřízení věcného břemene k pozemkům obce p.č. 262, 
393/3, 601/1 a 602/1 v k.ú. Lázně Libverda 

b) plánovací smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Novostavba veřejně přístupné účelové komunikace – 
lokalita Z29 Lázně Libverda 

            
8. Stanovení počtu členů ZO pro příští volební období 
9. Memorandum Smědá 
10. Zřízení pozice odpadového manažera při DSO Mikroregion 

Frýdlantsko 
11. Projekt „Poradenství pro Frýdlantsko III 2022 – 2023“ 
12. Poskytnutí peněžitého daru pro Hospic sv. Zdislavy 

 
 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 1)  
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Josef Veselý a pan Miroslav 
Neumann. Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan 
Pavel Švihký, za členy kontrolní komise pan Josef Zapletala pan Pavel Švihký. 

 
 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
Ad 2)  
 
Usnesení č. 21/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28.3.2022. Úkoly uložené usneseními č. 
20/4 a 20/6 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 19/10 a 9/23.  
  
Ad 3) 
 
Závěrečný účet za rok 2021 a schválení účetní závěrky 
Pan starosta promítá rozpočet na plátně a čte přítomným závěrečný účet obce. 
 

   Závěrečný účet Obce Lázně Libverda za rok 2021 

 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč) 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k 
nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz Fin 2–12 M, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC). 
Rozpočtová opatření byla provedena v roce 2021 celkem čtyřikrát, a to vzhledem k přijatým transferům ze státního rozpočtu a 
fondů EU → dotace pro MŠ a ZŠ (potravinová pomoc a šablony), rozpočtové změny ve výdajích → nákup pozemků od pana 
Hellera, mimořádný příspěvek pro Mikroregion Frýdlantsko (pomoc pro Moravu po tornádu). 
  
Obec má uzavřenou smlouvu o úvěru č. 0420066479 s Českou spořitelnou a.s. – zateplení a výměna otv. výplní budov OÚ, ZŠ, 
MŠ ve výši 3.758.000,00 Kč. Zůstatek úvěru k 31.12. činí 1.382.000,00 Kč. 
 
Obec má uzavřenou smlouvu o úvěru č. 0494967149 s Českou spořitelnou a.s. –přímé čerpání -  zateplení a výměna otv. výplní 
budovy hasičárny č.p. 194 ve výši 1.418.000,00 Kč. Zůstatek úvěru k 31.12. činí 850.784,- 
 
Obec má uzavřenou smlouvu o úvěru číslo SU4001963668 se společností ESSOX s.r.o. – předmětem financování je nákup kol 
pro Bikecentrum. Úvěr je na částku 393.180,-.  
Zůstatek k 31.12. činí 331.840,50,-.  
 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12. 

% plnění 
k RU 

Tř. l -   daňové příjmy 7886 400 8286 8707 105,08 

Tř. 2 – nedaňové příjmy 5532 152 5684 5933 104,38 

Tř. 3 – kapitálové příj. 100 189 289 350 121,06 
Tř. 4 – přijaté dotace 2401 161 2562 4471 174,51 
příjmy celkem 15920 902 16822 19462 115,69 

Tř. 5 – běžné výdaje 14966 1063 16029 16175 100,91 

Tř. 6 – kapitálové výd. 1730 376 2106 2037 96,74 
výdaje celkem 16696 1439 18135 18212 100,43 

Saldo: příjmy-výdaje -776 -537 -1313 1250  

Tř. 8 – financování 

776 537 -1313 1250  



Na základě kupní smlouvy uzavřené mezi obcí a společností Lázně Libverda a.s. byl proveden převod vodovodní stoky na Obec 
Lázně Libverda. Obec se zavázala uhradit kupní částku ve 4.019.533,00 Kč ve dvaceti splátkách po 200.976,00 Kč. Poslední 
splátka bude provedena do 31.12.2032. Zůstatek k 31.12. činí 2.210.749,00 Kč. 
 
Obec má uzavřenou smlouvu se společností Eltodo, a.s. na pořízení a financování parkovacího automatu na částku 125.770,77 
Kč. Zůstatek k 31.12. činí 120.532,32Kč. 
 
Obec nemá hospodářskou činnost. 
Obec je zřizovatel příspěvkových organizací – Mateřské školy a Základní školy (viz. příloha č. 1).  
Údaje o hospodaření s majetkem je přílohou č. 2 
Roční účetní závěrky zřízených PO jsou založeny na obecním úřadě. 
 
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 

poskytovatel ÚZ Účel pol. poskytnuto čerpáno rozdíl 

KÚLK  Výkon státní správy 4112 131.800,- 131.800,- 0,- 

Úřad práce 13101 Dotace VPP 4116 355.604,- 355.604,- 0,- 

Úřad práce 104113013 Dotace VPP 17,62% 4116 64.650,10 64.650,10 0,- 

Úřad práce 104513013 Dotace VPP 82,38% 4116 302.262,90 302.262,90 0,- 

KÚLK 103133063 Dotace pro MŠ 15% 4116 36.217,81 36.217,81 0,- 

KÚLK 103533063 Dotace pro MŠ 85% 4116 205.234,19 205.234,19 0,- 

KÚLK 14004 Dotace akceschop.SDH 4116 53.032,- 53.032,- 0,- 

KÚLK 98071 Volby do ZK 4111 31.000,- 20.884,98 10.115,02 

KÚLK 98037 kompenzační bonus r.21 4111 132.750,26 132.750,26 0,- 

SZIF 130189517 Dotace na MŠ kuchyň 15% 4213 179.781,- 179.781,- 0,- 

SZIF 130589518 Dotace na MŠ kuchyň 85% 4213 319.610,- 319.610,- 0,- 

KÚLK 120113014 Potravinová pomoc – MŠ,ZŠ – 15% 4122 5.755,04 5.755,04 0,- 

KÚLK 120513014 Potravinová pomoc – MŠ,ZŠ – 85% 4122 32.611,96 32.611,96 0,- 

KÚLK  SDH rekonstrukce soc.zařízení a 
školící učebny 

4222 315.875,- 315.875,- 0,- 

KÚLK 29014 Obecní les 4116 10.680,- 10.680,- 0,- 

celkem    2.176.864,26 2.166.749,24 10.115,02 

 Finanční vypořádání dotace na volby a dotace pro SDH proběhne v roce 2022. 

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

 Přezkoumání hospodaření provedla firma O-Consult, s.r.o., 460 01 Liberec, Baarova 48/4, IČ:44567448. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno dne 

11.11.2021. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 25.1.2022. 

 Při přezkoumání hospodaření Obec Lázně Libverda za rok 2021 provedeného podle zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření ÚSC Obce Lázně Libverda v budoucnosti.  

 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohu k závěrečnému účtu. 

  

 V Lázních Libverda dne 11.4.2022             Předkládá: Horká Markéta – referentka OÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodářský výsledek PO zřízených Obcí Lázně Libverda k 31.12.2021  

 (příloha č. 1 závěrečného účtu) 

  

PO Náklady Výnosy HV HV  min.období 

MŠ 3.580.367,80 3.629.290,49 48.922,69 -155.791,31 

MŠ-hosp.činnost 167.935,90 190.650,- 22.714,10 22.969,80 

ZŠ 6.626.401,16 6.640.382,29 13.981,13 9.205,67 

 
PO proúčtují HV v účetní závěrce k 30.6.2022. 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2021 – zisk bude použit na doplnění rezervního fondu, ztráta bude uhrazena 
z rezervního fondu. 
Toto finanční vypořádání bude projednáno na zasedání ZO dne ______________:  
 
MŠ                                                                ZŠ 
Dotace od obce    350.000,-                         dotace od obce       350.000,- 
Dotace od KÚ    2.940.363,-                         dotace od KÚ      6.217.362,08________________ 
Celkem              3.290.363,- Kč                                                6.567.362,08 Kč 
 
 
Údaje o hospodaření s majetkem: 
 
Majetek a hospodaření Mateřské školy a Základní školy Lázně Libverda- stav k 31.12.2021 

Č.účtu  Název účtu Mateřská škola Základní škola 

021 budovy 4.415.227,31 4.191.565,77 

022 Movité věci 652.719,- 0,- 

031 pozemky 58.834,93 137.369,43 

028 DD hmotný majetek 576.424,30 486.758,22 

112 Zásoby - potraviny 16.619,90 0,- 

377, 314, pohledávky 47.117,23 35.796,- 

321 Neuhrazené fa 4.543,06 24.233,75 

013 Software 0,- 0,- 

378 Ostatní krát.závazky 2.687,26 7.006,23 

 
Mateřská škola Lázně Libverda měla k 31.12.2021 na bankovních účtech: 
BÚ: 702.667,79 Kč 
FKSP: 41.369,03 Kč 
Pokladna: 25.445,- Kč 
 
Základní škola Lázně Libverda měla k 31.12.2021 na bankovních účtech: 
BÚ: 1.298.152,69Kč 
FKSP: 169.801,90 Kč 
Pokladna: 3.365,-Kč 
 
Roční účetní závěrky a inventarizační zápisy za r. 2021 příspěvkových organizací jsou založeny na obecním úřadě, kde jsou 
také k nahlédnutí. 
 

Závěrečný účet Obce Lázně Libverda  za rok 2021 
Údaje o hospodaření s majetkem – příloha č.2 

   
Majetek Obce Lázně Libverda byl k 31.12.2021 zinventarizován, aby byl zjištěn skutečný stav majetku a porovnán na stav 
majetku v účetnictví. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 
 
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři referentky. 
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 

- hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2021 v Kč: (v pořizovací ceně) 
 

Konečné hodnoty majetku: 

Č.účtu Název účtu Stav k 01.01.2021 Stav k 31.12.2021 Rozdíl v Kč 

19 Ost.nehm.inv.maj. 691 700,00 851.700,- 160.000,- 

21 Budovy a stavby 107.825.122,29 109.021.858,29 1.196.736,- 

22 Sam.movité věci 8.263.440,92 9.605.727,26 1.342.286,34 

31 Pozemky 5.465.191,84 5.525.910,69 60.718,85 

69 Cenné papíry 7 427 260,00 7.335.260,- -92.000,- 

61 Vklady do s.r.o. 100 000,00 100.000,- 0,00 



 
Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2021 v Kč:    1.005.754,04 
Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2022 v Kč:    1.501.909,83 

 
Dlouhodobé závazky celkem k 31.12.2021 ke splacení činí     4.895.903,82  Kč. 

 
Pohledávky k 31.12.2021 

účet v Kč Text 

311 465.535,- Vydané faktury 
311 108.693,- Dlužné nájemné za byty, nebytové prostory 

315 4.885,- Dlužné za místní popl. 

316 5.327,- Poskytnuté půjčky 

314 267.170,- Poskytnuté zálohy na energie 
 851.610,- Celkem 

 
Závazky k 31.12.2021 

účet v Kč Text 

331-336 382.293,- Mzdové náklady 12/2021 

321 411.762,19 Dodavatelské faktury 

343 36.894,- Odvod DPH za 4. Q 2021 

 830.949,19 Celkem 

 

Usnesení č. 21/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 21/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za 
rok 2021. 
 
 
 

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

18 Drobný DNM 55 717,00 69.922,40 14.205,40 

28 Drobný DHM 5.128.354,96 5.570.497,93 442.142,97 

042 Nedokončený HM 2.482.578,50 2.389.879,36 -92.699,14 

905 Předměty OE 685.926,03 718.416,46 32.490,43 

  Celkem: 138.125.291,54 141.189.172,39 3.063.880,85 



Ad 4) 
 
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a SBH s.r.o. za rok 2021 
 
Pan místostarosta seznamuje přítomné s hospodařením SBH v roce 2021. 
Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 3 931,64 Kč. Dále bylo projednáno 
hospodaření příspěvkové organizace obce. 
 

 
 
Usnesení č. 21/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2021. Zisk bude 
použit na doplnění rezervního fondu. 
 



Usnesení č. 21/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2021. 
 
Usnesení č. 21/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2021. Zisk bude 
použit na doplnění rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 21/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2021. 
 
Usnesení č. 21/8 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní 
společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2021, který skončil ztrátou ve 
výši 3 931,64 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti 
valné hromady, a to: 

1. shora uvedená ztráta bude hrazena z rezervního fondu společnosti. 
 
 

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

 
Ad 5) 
 
Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí 
Smrk a DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2021 
.  
 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 
Svazek obcí SMRK 

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 
 
 Název  Původní rozpočet  Upravený rozpočet  Skutečnost  
Příjmy  
Příspěvky členských obcí  151.795  151.795  151.795,00  
Příspěvky do svazku TR JH  71.795  71.795  71.795,00  
Příjmy z úroků  350  350  64,65  
Ostatní příjmy  21.405  21.516  21.516,00  
Příjmy celkem  245.345  245.456  245.170,65  
Financování - HV  -65.050  -45.161  -68.080,44  
Výdaje  
Běžné výdaje  58.500  78.500  73.496,41  
Příspěvek do svazku TR JH  71.795  71.795  71.795,00  
Služby  50.000  50.000  31.798,80  
Výdaje celkem  180.295  200.295  177.090,21  
 
K 31. 12. 2021 jsou členy SO Smrk tyto obce: Nové Město pod Smrkem, Frýdlant, Lázně Libverda a Hejnice  
1. Účelové fondy: SO Smrk netvoří jiné účelové fondy. SO Smrk neprovozuje hospodářskou činnost.  

2. Vyúčtování finančních vztahů: SO Smrk neměl v roce 2021 žádné závazky vůči státu.  

3. Doplňující informace o majetku SO Smrk k 31. 12. 2021:  
 
Dlouhodobý nehmotný majetek: 314.323,76 Kč, Dlouhodobý hmotný majetek: 669.869,00 Kč,  
Základní běžný účet: 547.543,14 Kč  
4. Zpráva č. 1884/2022 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2021:  
 



Přezkoumání proběhlo dne 02.03.2022.  
Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:  
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k 
přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání 
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.  
Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky. 
 
 
 V Novém Městě pod Smrkem 30.03.2022      Ing. Pavel Smutný v.r.  

 předseda SO SMRK 

 
 

 
Dále byla projednána účetní závěrka DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2021 a 
závěrečný účet za rok 2021, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
 
Usnesení č. 21/9 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO SMRK za 
rok 2021 a závěrečný účet za rok 2021, jehož součástí je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 21/10 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO Mikroregion 
Frýdlantsko za rok 2021a závěrečný účet za rok 2021, jehož součástí je zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. 
 

     Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
Ad 6) 
 
Projekt revitalizace veřejného osvětlení obce 
 
Pan starosta seznamuje přítomné se správou souboru veřejného osvětlení, které od 
roku 1999 spravuje na základě Smlouvy o přenesené správě společnost ELTODO-
CITELUM, s.r.o.. Pan starosta není spokojen s prací společnosti a přemýšlí o 
přechodu k jiné společnosti.  
Částka za energii za loňský rok činila cca 160 000,.Kč, kdy se svítilo v průměru 4000 
hodin/ročně Letos bude částka více než dvojnásobná, a to cca 330 000,.Kč pokud se 
bude svítit 4000 hodin/ročně, s tím, že cena se může navýšit. Společnost ČEZ 
Distribuce nabízí distribuční sazbu c62e s fixací na 3 roky za 7,.Kč/kW. Spotřeba 
obce je 70MW což činí cca 500 000,.Kč/rok. Pan starosta navrhl výměnu svítidel 
s tím, že by se díky tomu a dalšími opravami či obnovou snížila spotřeba elektřiny o 
více jak 2/3. 
Dále pak pan starosta ukázal projektovou dokumentaci, kde je navrhována, 
v případné žádosti o dotaci při svícení 4000 hodin/rok, úspora el. energie při výměně 
svítidel 50MW. Spotřeba by klesla pod 20MW.  
V obci se nachází 178 svítidel, 192 je navržených k výměně s tím, že v horní 
Libverdě jsou místa, která je potřeba osvítit. Dále pan starosta navrhuje, aby se 
vyměnily svítidla nejen na starých sloupech, ale i na sloupech u krajské komunikace 
– jedná se o komunikaci od Přebytku až do Hejnic. 
Dotace není koncipována tak, že obec dostane např. 80% nebo 85% z částky, ale je 
to vázáno na úsporu, tzn. za každou uspořenou kWh dostane obec 30,-Kč dotace. 
Výše dotace pro obec je 1 555 000,-Kč. 



Pan starosta ukazuje na projekci položkový výkaz/výměr, který je za cca 3 747 000,-
Kč. Položkový výkaz/výměr v sobě zahrnuje řadu dalších věcí kromě výměn svítidel. 
Po celkové rekonstrukci bychom tu měli 8 nových sadovek, ale hlavně bychom měli 
všechny nové sloupy podél krajské komunikace včetně nových kabelů a betonových 
základů. Je v tom zahrnuta rekonstrukce dvou rozvaděčů. Pan místostarosta 
předvedl typ svítidla, který by mohl být případně na hlavní komunikace. 
Pokud žádost bude přijata, tak dotace ve výši 1 555 000,-Kč přijde dopředu. Z toho 
se dá financovat prvotní výměna, kdy bude zapotřebí vyměnit svítidla, opravit 
rozvaděče. Znamenalo by to, že se v roce 2023 proinvestuje celá výše dotace a ve 
zbývajícím období proinvestovat částku 2 227 000,-Kč podle rozpočtových cen, což 
je 1 100 000,-Kč ročně. 
Dotaz: Může se stát, když vypovíme smlouvu se společností ELTODO-CITELUM, že 
dotaci nedostaneme?  
Odpověď p. starosty: Ano, to se stát může. 
Pan starosta zvažuje vypovězení smlouvy se společností ELTODO-CITELUM. 
DISKUZE: 

 
p. Machovič: Je nutné svítit celou noc? 
pí. Melková: Zapomnělo se podotknout, že ta nová světla mají funkci stmívání. 
p. starosta: Tyto světla to úplně neumí Dá se to nastavit dle nějaké zkušební doby. 
Každopádně dříve to tak fungovalo, že se na noc zhasínalo, ale nemyslím si, že to je 
příhodné v lázeňském městě. 
p. Machovič: Když si to stáhnete každý sám na sebe, tak kdo z vás byl v posledním 
čtvrt roce mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní se projít? Myslím, že to spočítáte na 
prstech jedné ruky. 
pí. Melková: Někteří ano. 
p. místostarosta: Já když jedu z lesa, tak těch lidí tu ve dvě nebo ve tři ráno moc 
nepotkám. 
p. starosta: Po roce 2012 to není tak úplně možné, protože kdyby se někdo zranil na 
neosvětlené komunikaci, tak to dle nové platnosti Občanského zákoníku zaplatí 
obec. Je tam uvedeno, že když se vám něco stane na neosvětlené komunikaci, 
můžete se soudit. 
Neznám na Frýdlantsku obec, která by praktikovala zhasínání světel na noc. Ani 
v širokém okolí. Nicméně netvrdím, že se to nemůže stát, pokud se elektřina bude 
stále zdražovat. 
p. Machovič: Abych to uvedl do kontextu proč se na to ptám. Nevím zda jste 
v posledních letech zaznamenali diskuzi o veřejném osvětlení či o světelném smogu 
a jaký vliv a dopad má světlo na lidské zdraví, ale to je na každého osobním uvážení. 
Ale má to i významný vliv na přírodu a jsou na to studie, které zkoumají že kvůli 
veřejnému osvětlení za posledních 20 let umřelo 80% hmyzí biomasy. Je to velice 
znát na potravním řetězci. Další studie prokázala, že když VO nesvítí, tak je nižší 
úroveň kriminality. A moje otázka tedy zní, jestli by nestálo se nad tímto zamyslet a 
být první, kdo světla na noc bude vypínat?  
p. místostarosta: To jestli se svítí či nikoli nemá vliv na to zda se krade méně nebo 
naopak více. 
Každopádně sám vím, že v noci tu provoz je relativně stále. I lidé tu stále chodí, 
protože jsou tu v lázních. Nebo například zvěř (srny).  
p. Machovič: Jestli na to mohu navázat, tak to jestli sem chodí srnky, tak těch se 
světlo z VO až tolik netýká. Jedná se o to, že hmyz létá za největším zdrojem světla 
a tím je slunce. Ve chvíli kdy slunce zapadne a rozsvítí se lampy, tak hmyz letí za tím 



světlem. A v rámci té studie se přišlo na to, že hmyz ubývá z toho důvodu, že 
k lampám létají samečci, kteří tam umřou a samičky se pak nemohou rozmnožit. 
p. místostarosta: Opravdu ta fluktuace lidí a aut je velká. 
p. Machovič: Na silnici mezi Ludvíkovem a Přebytkem taky nejsou světla a je to 
úplně ta stejná situace. Od toho mají auta přední světla. 
p. místostarosta: To ano, ale pak přes naší obec budou jezdit všichni na dálková 
světla a to je trochu kontraproduktivní. 
p. Machovič: To si nemyslím, protože těch aut co tu v noci projede, je max. 10. 
p. místostarosta: Tak můžeme zkusit udělat sociální experiment. Na týden se vypne 
VO a uvidíme, jaký přijde ohlas. 
Dále pak na základě foto pasti, která byla nainstalována na Obratišti se ukázalo, kolik 
lidí vynáší odpadky v noci nebo kolik tam přijede aut.  
p. Machovič: To ale není důvod, aby svítila celá obec. Když se někdo rozhodne ve tři 
ráno vynést koš tak ať jde s čelovkou. 
p. starosta: Já jsem teď spočítal, že pokud bychom k dnešku pořídili elektřinu za 7,-
Kč od společnosti ČEZ, bude stát elektřina ve stávajícím systému před rekonstrukcí 
půl milionu Korun. Po rekonstrukci by to stálo cca 150 tis Korun. Pokud bychom 
v noci čtyři hodiny nesvítili, ušetříme 50 tis. Stojí to za to? 
p. Prchal: Ještě je tu možnost světel, které se samy rozsvítí a zhasnou podle toho 
jak jdete. 
p. starosta: Nemám to podložené čísly, ale domnívám se, po diskuzi s projektantem, 
že náklady na investici smart technologií by značně převýšily tu stávající cenu. 
Svítivost světel by zůstala stejná akorát by se regulovala intenzita, tzn. – úspora by 
byla. Každopádně mě ta možnost, že jdu a přede mnou se světlo rozsvítí a za mnou 
zhasne, moc líbí.  
Pan starosta ukončuje diskuzi s tím, že se musí rozhodnout zda se vypoví smlouva 
se společností ELTODO-CITELUM. Dále pak do dalšího zastupitelstva připraví 
přehlednější zprávu na finanční návrh projektu. Proběhlo bez usnesení 
 
Usnesení č. 21/11 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o přípravě projektu 
„Revitalizace veřejného osvětlení Obce Lázně Libverda“ dle zpracované projektové 
dokumentace vč. Energetického posudku, pasportu a položkového rozpočtu stavby, 
na který bude v budoucnu ze strany obce žádána dotační podpora z Programu 
Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2.,Rekonstrukce systémů veřejného 
osvětlení, výzva č. 1/2022. 
 
Usnesení č. 21/12 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ukončení Smlouvy o přenechání VO na 
území obce Lázně Libverda do nájmu, o jeho provozování a správě, která byla 
uzavřena dne 18.2.2008 mezi obcí a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ 
25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. Důvodem výpovědi 
výše uvedené smlouvy ze strany obce je skutečnost, kdy poskytovatel dotační 
podpory z Programu Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2., Rekonstrukce 
systémů veřejného osvětlení, výzva č. 1/2022 jasně deklaroval své rozhodnutí 
dotačně nepodpořit projekty obcí se smlouvami o přenesené správě souborů VO 
k soukromým společnostem. 
 
 
 



Usnesení č. 21/13 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi vypovědět smlouvu 
v souladu s usnesením č. 21/12. Termín plnění je do 30.6.2022 
 
       

     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 
Ad 7) 
 
Majetkoprávní operace: 

a) zřízení věcného břemene k pozemkům obce p.č. 262, 393/3, 601/1 a 602/1 
v k.ú. Lázně Libverda 

b) plánovací smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí kupní „Novostavba veřejně 
přístupové účelové komunikace – lokalita Z29 Lázně Libverda“. 

 
 
Zastupitelstvo projednalo výměnu trafostanice, tří podpěrných sloupů a kabelové 
přípojky. Jedná se o schválení věcného břemene.  
Dále zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí 
v pozici kupujícího a Ing. Ivo Machovičem a Ing. Michaelou Machovičovou, bytem 
Lázně Libverda 111, 463 62 p. Hejnice a společností Farm Raspenava a.s., IČ 
04947941, se sídlem Daminěves 35, 277 04 Cítov v pozici prodávajícího. 
 
Usnesení č. 21/14 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 4021566 LB – 
Lázně Libverda – ppč. 609/3, Knn, obn DTS ve prospěch budoucího oprávněného, 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, SE SÍDLEM Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření vlastní Smlouvy o 
zřízení věcného břemene k pozemkům obce p.č. 262, 393/3, 601/1 a 602/1 – 
umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN). Jednorázová úplata za 
zřízení tohoto věcného břemene bude činit 24 400,-Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 21/15 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 21/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. 
Termín plnění je do 30.6.2022. 
 
Usnesení č. 21/16 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní mezi obcí v pozici kupujícího a Ing. Ivo Machovičem a Ing. Michaelou 
Machovičovou, bytem Lázně Libverda 111, 463 62 p. Hejnice a společností Farm 
Raspenava a.s., IČ 04947941, se sídlem Daminěves 35, 277 04 Cítov v pozici 
prodávajícího. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření vlastní Kupní smlouvy na 
části pozemků p.č. 608/2, 609/3, 611/1, 611/2, 613/1 a 619/5 v k. ú. Lázně Libverda. 
Části předmětných pozemků budou tvořit budoucí místní veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci v lokalitě Z 29 Lázně Libverda. Smluvní cena bude činit 1,- 
Kč/m2. 



Usnesení č. 21/17 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 21/16. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. 
Termín plnění je do 30. 6. 2022. 

 

     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Ad 8) 

Stanovení počtu členů ZO pro příští volební období 

Zastupitelstvo projednalo v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet 
členů do zastupitelstva obce pro následující volební období 2022 – 2026. 

 

Usnesení č. 21/18 
Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro volební 
období 2022 – 2026 na 9 členů. 

 

     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Ad 9) 

Memorandum Smědá 

Zastupitelstvo projednalo uzavření Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci 
budoucí spolupráce při obnově vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových 
opatření v horním povodí řeky Smědá. 

 
Usnesení č. 21/19 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Memoranda o společném 
zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při obnově vodního režimu krajiny a 
přípravě protipovodňových opatření v horním povodí řeky Smědá. Smluvními 
stranami jsou Mikroregion Frýdlantsko, Liberecký kraj, Lesy ČR s.p. a obce 
Frýdlantska na horním toku řeky Smědá. 

 
Usnesení č. 21/20 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné 
memorandum v souladu s usnesením č. 21/19. S textem memoranda vyslovuje ZO 
plný souhlas. Termín plnění je do 30.6.2022. 

 
     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

 

 



Ad 10) 

Zřízení pozice odpadového manažera při DSO Mikroregion Frýdlantsko 

Zastupitelstvo projednalo zřízení pozici manažera odpadového hospodářství pro 
Mikroregion Frýdlantsko na dobu 12 měsíců s možností prodloužení.  

Usnesení č. 21/21 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se se zřízením pozice manažera 
odpadového hospodářství pro Mikroregion Frýdlantsko na dobu 12 měsíců 
s možností prodloužení. Obec vyčlení finanční prostředky na spolufinancování této 
pozice ze svého rozpočtu na roky 2022 a 2023 ve výši max. 30.000,- Kč, které budou 
na základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu DSO do 30.6. 
2022. 

 
     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

 

Ad 11) 
Projekt „Poradenství pro Frýdlantsko III 2022 – 2023“ 

Zastupitelstvo projednalo zapojení obce do projektu „Poradenství pro Frýdlantsko III 
2022 -2023 v Mikroregionu Frýdlantsko“. 

 
Usnesení č. 21/22 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zapojení obce do projektu "Poradenství 
pro Frýdlantsko III 2022 – 2023 v mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022 – 2023 a 
souhlasí s vyčleněním částky 6.774,- Kč, která bude součástí mimořádného 
členského příspěvku na rok 2022. Členský příspěvek bude určen na 
spolufinancování podílu žadatele. Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem 
schválené částky do rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022, který bude 
žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt. 

 
     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 
       

Ad 12)  
Poskytnutí peněžitého daru pro Hospic sv. Zdislavy 

Zastupitelstvo projednalo poskytnutí peněžitého daru pro Hospic sv. Zdislavy. 

 
Usnesení č. 21/23 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru obecně 
prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s, IČ 28700210, se sídlem Pod 
Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec 4 ve výši 10.000,- Kč. 

 

 



 

Pan starosta děkuje přítomným a schůzi končí v 20:07 hodin 

 

Starosta obce:      Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Jan Pospíšil      Josef Veselý 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 
Petra Hladíková      Miroslav Neumann 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


