
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. srpna 2022 

 

Usnesení č. 22/1 

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

obce konaného dne 15. 6. 2022. Úkoly uložené usneseními č.  21/13, 21/15, 21/17 a 21/20 byly splněny. 

V kontrole zůstává plnění usnesení č. 19/10 a 9/23.  

 

Usnesení č. 22/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí doplňující informace o přípravě projektu 

„Revitalizace veřejného osvětlení Obce Lázně Libverda“ a schvaluje podání žádosti o dotační podporu 

tohoto projektu z Programu Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2., Rekonstrukce systémů 

veřejného osvětlení, výzva č. 1/2022. Současně schvaluje závazek obce, že v rámci realizace projektu 

přistoupí k regulačnímu harmonogramu potemňování v době od 00:00 h. do 04:00 h. na 60% světelného 

výkonu celé soustavy VO. 

 

Usnesení č. 22/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Účelové 

investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ při MVČR pro rok 2023 na akci s názvem „Pořízení nové CAS 

pro JSDH Lázně Libverda“. Rozpočet akce dle projektové dokumentace činí 8.140.000,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 22/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

Usnesení č. 22/5 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s obnovou kontokorentního úvěru ve výši 1 mil. Kč 

poskytnutého ze strany České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 

4 se splatností do 31. 8. 2023 a bez zajištění. 

 

Usnesení č. 22/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu, resp. její dodatek 

v souladu s usnesením č. 22/5. Termín plnění je do 31. 8. 2022. 

 

Usnesení č. 22/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za splnění 

mimořádných a zvláště významných úkolů obce v letech 2002 až 2022 ve výši jedné měsíční odměny. 

Tato odměna bude vyplacena společně s řádnou odměnou za měsíc srpen. 

 

Odůvodnění: 

Starosta obce se v průběhu dvaceti let výkonu své funkce nadstandardním přístupem významně zasloužil 

o získání řady investičních i neinvestičních dotací z krajských, národních a evropských zdrojů v celkové 

výši převyšující 70 mil. Kč. Nejednalo se pouze o vlastní získání dotačních prostředků, ale též o celkovou 

administraci jednotlivých projektů a následné zajištění jejich udržitelnosti. 

 

 


