
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. října 2022 

 

Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu mandátové, volební a návrhové komise 

o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konaly dne 23. a 24. 9. 

2022. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce   

v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení č. 1/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce. 

 

Usnesení č. 1/4 

Zastupitelstvo obce po projednání určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno k) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že funkce starosty obce bude vykonávaná jako 

funkce dlouhodobě uvolněná. 

 

Usnesení č. 1/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení volby starosty a místostarosty obce veřejným 

hlasováním. 

 

Usnesení č. 1/6 

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

a) do funkce starosty pana Ing. Jana Pospíšila 

b) do funkce místostarosty pana Pavla Švihkého 

 

Usnesení č. 1/7 

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce v celkové výši 15.000,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení do funkce místostarosty. 

 

Usnesení č. 1/8 

Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 

Usnesení č. 1/9 

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

a) do funkce předsedy finančního výboru pana Marcela Svobodu 

b) do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Veselého 

c) do funkce členů finančního výboru pana Jana Rodra a pana Miroslava Neumanna 

d) do funkce členů kontrolního výboru pana Václava Šnajdra a paní Marcelu Hellerovou 

 

Usnesení č. 1/10 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce. 

 

 



Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla Švihkého, narozeného 1. 10. 

1977, trvale bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice zastupováním obce na jednáních všech 

řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 

25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se uskuteční od data tohoto pověření do 

30. listopadu 2026. 

 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření  

a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva. 

Termín plnění je do 31. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 1/13 

Zastupitelstvo obce po projednání navrhuje za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, 

a.s. pana Jana Pospíšila, narozeného 24. 7. 1970, trvale bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice 

jako zástupce obce v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.    

 

Usnesení č. 1/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské 

společnosti, a.s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské 

vodárenské společnosti a.s. podpořit. 

 

Usnesení č. 1/15 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce pana Jana Pospíšila zastupováním obce na 

jednáních DSO Mikroregion Frýdlantsko. V případě jeho nepřítomnosti bude obec na těchto jednáních 

zastupovat místostarosta obce pan Pavel Švihký. 

 

Usnesení č. 1/16 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření  

a písemně informovat předsedu DSO Mikroregion Frýdlantsko o tomto rozhodnutí zastupitelstva. Termín 

plnění je do 31. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 1/17 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Jana Pospíšila zastupováním obce na jednáních 

Sdružení lázeňských míst ČR a Euroregionu Nisa. V případě jeho nepřítomnosti bude obec na těchto 

jednáních zastupovat místostarosta obce pan Pavel Švihký. 

 

Usnesení č. 1/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření  

a písemně informovat předsedu Sdružení lázeňských míst ČR a Euroregionu Nisa o tomto rozhodnutí 

zastupitelstva. Termín plnění je do 31. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 1/19 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Jana Pospíšila zastupováním obce na jednáních 

DSO Smrk. V případě jeho nepřítomnosti bude obec na těchto jednáních zastupovat místostarosta obce 

pan Pavel Švihký. 

 

Usnesení č. 1/20 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření  

a písemně informovat předsedu DSO Smrk o tomto rozhodnutí zastupitelstva. Termín plnění je do 31. 10. 

2022. 

 


