
Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce 
Lázně Libverda  

konaného 20. října 2022 v zasedací místnosti  
Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  

 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Jan Rodr, Marcel Svoboda, Václav Šnajdr, Melková 
Martina, Marcela Hellerová, Veselý Josef, Neumann Miroslav   
Zapisovatel: Petra Hladíková 
Občané a hosté: 10 
  
 
Navržený program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu. 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise. 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Složení slibu členů zastupitelstva. 

5. Volba starosty a místostarosty. 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

7. Zřícení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.  

8. Schválení jednacího řádu 

9. Pověření k zastupování obce v FVS, a.s., DSO Mikroregion Frýdlantsko, DSO 
Smrk, SLM ČR a ERN 

 

 

 
Pan Marcel Svoboda s pověřením dosavadního starosty obce zahajuje ustavující 
zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda. Dále seznamuje přítomné 
s navrženým programem. 

      Program byl schválen 9 hlasy členů ZO  
 
 
 
Ad 1)  
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Jan Rodr a pan Josef Veselý. 
 
Ad 2) 
 
Do funkce předsedy mandátové, volební a návrhové komise byla navržena a zvolena 
paní Martina Melková. Členy komise byli navrženi pan Miroslav Neumann a pan 
Václav Šnajdr. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
 



Ad 3)  
 
Zpráva mandátové komise. 
Paní Melková přednese zprávu o průběhu o výsledcích voleb do Zastupitelstev obce 
2022. 
V naší obci bylo registrováno pouze devět kandidátů a to v jedné straně „Sdružení 
PRO Libverdu“, celkem bylo voleno devět členů zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 
128 oprávněných voličů, volební účast činila 34, 69% a „Sdružení PRO Libverdu“ 
získalo 678 hlasů. 
Zvolení členové zastupitelstva v pořadí, dle počtu získaný hlasů jsou: 
 
Ing. Jan Pospíšil – 96 hlasů 
Václav Šnajdr – 76 hlasů 
Jan Rodr – 82 hlasů 
Miroslav Neumann –  hlasů 
Pavel Švihký – 78 hlasů 
Marcel Svoboda – 71 hlasů 
Martina Melková – 71 hlasů 
Josef Veselý – 63 hlasů 
Marcela Hellerová – 70 hlasů 
 
Mandátová a volební komise neshledala žádných závad. 
 
Ad 4) 
 
Slib členů zastupitelstva obce. Po přečtení slibu přistoupí členové zastupitelstva 
jednotlivě k předsedajícímu a podáním ruky a pronesením slova SLIBUJI složí slib, 
poté potvrdí svým podpisem listinu. 
 „Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě v zájmu obce, jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České 
republiky.“ 
Vážení členové zastupitelstva obce, složili jsme před zraky svých spoluobčanů slib 
člena zastupitelstva obce, který nás zavazuje nezklamat důvěru, kterou nám v den 
voleb dali svými hlasy. 
 
 
Ad 5) 
 
Volba starosty a místostarosty. 
Předsedkyně mandátové, volební a návrhové komise paní Martina Melková se ujala 
slova a zahájila volbu starosty a místostarosty. 
Vážení zastupitelé, vážení přítomní zahajuji volbu starosty a místostarosty obce. 
Volba bude mít pět následujících částí: 

1) Určení počtu místostarostů. 
2) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat, jako dlouhodobě 

uvolněné. 
3) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 
4) Volba starosty. 
5) Volba místostarosty. 

 



1) 
Žádám zastupitele, aby podali návrhy na počet místostarostů. Pan Ing. Jan Pospíšil 
navrhuje, aby se volil pouze jeden místostarosta. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  

2) 
Žádám zastupitelé, aby podali návrhy, které funkce budou vykonávány jako 
dlouhodobě uvolněné. Pan Pavel Švihký navrhuje, aby funkce dlouhodobě 
uvolněného zastupitele, byla pouze funkce starosty. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  

 
3) 
Žádám zastupitele, aby podali návrh na určení způsobu volby starosty a 
místostarosty obce, zdali veřejným hlasováním, či tajnou volbou. Členové 
zastupitelstva navrhují, aby hlasování proběhlo veřejně. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
4) 
Pan Pavel Švihký navrhuje do funkce starosty našeho bývalého pana starostu pana 
Ing. Jana Pospíšila, protože svou práci vykonával dobře, svědomitě. Pan Ing. Jan 
Pospíšil přijímá.  
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL - 1 
 
 
5) 
Žádám zastupitelé, aby podali návrhy na funkci místostarosty obce. Pan starosta 
navrhuje Pavla Švihkého. Pan Pavel Švihký přijímá.  
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL – 1 
 

 
 
Pan starosta: Rád bych poděkoval všem 128 voličům, kteří přišli k volbám, byť 
kandidovala pouze jedna strana a výběr byl logicky omezený. Vnímáme to jako 
projev podpory pro další práci za níž velice děkujeme. Dále bych chtěl poděkovat 
všem zastupitelům, kteří jste souhlasili s tím, že bude kandidovat. V neposlední řadě 
bych chtěl poděkovat opět vám, že jste mi dali již po šesté důvěru, abych se mohl 
stát starostou obce. Velice si toho vážím a je to pro mě čest. 
 
 
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. ½ 



Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva obce v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů 
 
Usnesení č. 1/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce. 
 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
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 bude vykonávána 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 

 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
 
 
Ad 6) 
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.  
Po pracovní poradě, která byla neoficiální, je návrh ustanovit a schválit odměnu 
pouze pro pana Pavla Švihkého – 15.000,- Kč hrubého. Ostatní neuvolnění členové 
zastupitelstva tuto funkci budou vykonávat bezplatně.  
 
 
Usnesení č. 1/7 
Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a s § 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. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1  
 
 



Ad 7) 
 
Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce. 
Pan Starosta představuje nové členy zastupitelstva obce – paní Hellerovou a pana 
Rodra. Dále se slova ujala předsedkyně mandátové, volební a návrhové komise paní 
Martina Melková a zahájila volbu členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 
obce. 
Vážení zastupitelé, vážení přítomní zahajuji volbu členů finančního a kontrolního 
výboru zastupitelstva obce. Volba bude mít pět následujících částí: 

1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 
2. Volba předsedy finančního výboru. 
3. Volba předsedy kontrolního výboru. 
4. Volba členů finančního výboru. 
5. Volba členů kontrolního výboru. 

 
 

 
1) 
Žádám zastupitele, aby podali návrh na počet členů finančního a kontrolního výboru. 
Jmenované výbory musí mít minimálně tři členy, maximálně pět s tím, že počet musí 
být lichý. Zastupitelé se shodují na třech členech výboru 
. 

     Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
       
2)  
Žádám zastupitele, aby podali návrh na předsedu finančního výboru. Předložen 
návrh do funkce navrhnout pana Marcela Svobodu. Pan Marcel Svoboda funkci 
přijímá. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1  
 
3)  
Žádám zastupitele, aby podali návrh na předsedu kontrolního výboru. Předložen 
návrh do funkce navrhnout pana Josefa Veselého. Pan Josef Veselý funkci přijímá. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1  
 
4) 
Žádám zastupitele, aby podali návrhy na členy finančního výboru. Předložen návrh 
do funkce navrhnout pana Jana Rodra a pana Miroslava Neumanna. Pan Rodr i pan 
Neumann funkci přijímají. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
5) 
Žádám zastupitele, aby podali návrh na členy kontrolního výboru. Předložen návrh 
do funkce navrhnout pana Václava Šnajdra a paní Marcelu Hellerovou. Pan Šnajdr i 
paní Hellerová funkci přijímají. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  



 
Usnesení č. 1/8 
Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
 
 
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. 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  

 
Ad 8) 
 
Schválení jednacího řádu. 

Vydání jednacího řádu, podle kterého se každé zastupitelstvo svolává, připravuje, 
podle kterého jedná, hlasuje a přijímá usnesení a následně je z toho pořízen zápis. 
Jednací řád je identický řádu minulého volebního období. 
 
DISKUZE: 
p. Machovič: V jednacím řádu je stanovena lhůta 7 dnů pro zveřejnění pozvánky na 
zastupitelstvo. Bylo by možné zveřejnit dříve nebo se radíte na poslední chvíli, či měsíc dopředu? 
p. starosta: Po skončení tohoto zasedání zastupitelstva se budeme radit zda neuděláme program 
na rok dopředu, jak tomu již bylo dříve. Vy už jste tuto připomínku v minulosti měl a jsem si na 
100% jistý tím, že co se týče pozvánky na toto zasedání, tak pozvánka na úřední desce byla ještě 
dříve než je stanovená lhůta. Pokud to bude možné, tak zveřejníme dříve, ale povinnost na 
dřívější zveřejnění nám uložit nemůžete. 
p. Machovič: Sedm dnů je minimum? 
p. starosta: Ano, sedm dnů je minimum. 
p. Machovič: Já bych rád jen doplnil, že pozvánka byla zveřejněna opravdu dříve, tzn. v úterý 
11.10.2022, ale SMS zpráva přišla až ve čtvrtek 13.10.2022. 
p. starosta: Podstatné je to co je na úřední desce. 
p. Machovič: Jde mi spíše o tu praktickou část, že když má člověk nějaký program, tak spíš si na 
to vyčlení čas.  
p. starosta: Tomu rozumím 

 

Členové zastupitelstva se shodli, že v jednacím řádu lhůtu pro zveřejnění pozvánky 
na ZO měnit nebudou. Informace o konání ZO prostřednictvím SMS zprávy bude 
občanům poslána nejdéle při zveřejnění na úřední desce.  
 
 
 
 
 
 



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. 
 

 
                                              Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  

 
Ad 9) 
 

 Pověření k zastupování obce v FVS, a.s., DOS Mikroregion Frýdlantsko, DSO 
Smrk, SLM ČR a ERN 

 
Na FVS to v minulém období bylo stanoveno tak, že na Valných hromadách 
zastupoval pan místostarosta Pavel Švihký a na Dozorčí radě zastupoval pan 
starosta Ing. Jan Pospíšil. Návrh je stejný i pro toto volební období. 
 
Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla 
Švihkého, narozeného 1. 10. 1977, trvale bytem Lázně Libverda 195 463 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 Ing. 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. 
   
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
 
 
 
 



 Nyní by jsme měli pověřit zastupování obce ve dvou dobrovolných obcích, 
kterými jsme členy a to DSO Mikroregion Frýdlantsko a DSO Smrk. V minulém 
volebním období tuto funkci vykonával pan Miroslav Neumann. 

Navrhuji sebe, jako starostu s tím, že pokud se nebudu z jakéhokoli důvodu moct 
zúčastnit, zastoupí mě pan místostarosta Pavel Švihký.  
 
 
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 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 

- Další zastupování obce je ve sdružení lázeňských míst ČR a Euroregion Nisa, 
v minulém volebním období byl zástupcem pan starosta Ing. Jan Pospíšil. 
Pokud budete souhlasit pan starosta v tom bude pokračovat i nadále. 

 
 
Usnesení č. 1/17 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Ing. Jana Pospíšila 
zastupováním obce na jednáních Sdružení lázeňských míst ČR a Euroregionu Nisa. 
V případě jeho nepřítomnosti bude obec na těchto jednáních zastupovat 
místostarosta 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. 
 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 

 Svazek DSO Smrk by i nadále zastupoval starosta obce pan Ing. Jan pospíšil. 
 
 
Usnesení č. 1/19 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce Ing. Jana Pospíšila 
zastupováním obce na jednáních DSO Smrk. V případě jeho nepřítomnosti bude 
obec na těchto jednáních zastupovat místostarosta 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. 
 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
 
 
DISKUZE: 
p. Machovič: Chtěl bych se zeptat všech zastupitelů, jaká je vaše motivace, proč jste kandidovali 
do zastupitelstva a případně, kam byste rádi za ty čtyři roky Libverdu posunuli nebo jestli je jedna 
konkrétní věc, na kterou byste se rádi zaměřili v rámci obce a změnili ji?  
p. Rodr: Byl jsem osloven panem starostou. Mně se to líbilo, byla to zajímavá myšlenka. Co se 
týče plánů do budoucna, tak ten je vlastně už daný, s tím jsme do toho šli.  
p. Melková: Pokračovat v rozjetých akcích, protože je toho hodně co se nesplnilo, například kvůli 
Covidu.  
p. Machovič: Můžete být konkrétnější s těmi body? Zmiňujete, že jich je hodně?  
p. Melková: Nebudeme tu zmiňovat všechny. Jak říkal p. Rodr, volební program jste dostali do 
schránek.  
p. Machovič: Ještě k tomu chci doplnit, že pokud vím, tak volební program by neměl být 
distribuovaný s volebními lístky.  
Zastupitelé se proti tomuto ohrazují, že volební program byl do schránek vhozen dříve. Pan 
Machovič s panem Prchalem oponují.  
p. Machovič: To je jedno o tom se dál nemusíme bavit. Ještě jestli bych Vás (p. Melkovou) mohl 
poprosit o tu Vaši motivaci. Říkala jste, že se ztotožňujete s tím programem. Mohla byste zmínit 
nějaký ten bod.  
p. Melková: Například zvelebit obec.  
p. Neumann: Já tu mám spoustu rozjetých akci, takže pokračovat dál a dokončit je.  
p. Machovič: Takže to je Vaše motivace dokončit co jste začal?  
p. Neumann: Tak to je docela důležitý.  
p. starosta: Možná tomu nebude věřit pane Machoviči, ale mě ta práce i po 20. letech baví. 
Naplňuje mě to a je to ta moje hlavní motivace. Já jsem byl hlavním tvůrcem volebního programu, 
který jste všichni dostali do schránek. Čeká nás zpracovat program rozvoje na příští čtyři roky. Je 
to podmínka v řadě případů čerpání dotací.  
V každém případě, to co jste četli na volebním programu, tak to jsou hlavní místa, která jsou 
potřeba řešit. Jak vždy říkám, kdokoli tu bude sedět, tak je to vždy o prioritách. Například, 
kdybyste tu seděl Vy, tak byste to udělal třeba jinak. My jsme to udělali takhle a za tím si stojíme.  
p. Svoboda: Já začnu trošku jinak. Mě mrzí, že ty lidi tady v obci z velké části vůbec nemají 
zájem o to co se v obci děje. Je to asi tím, že jsme jediná kandidátka v Libverdě, ale když se 
kouknu na obce v okolí, tak mají například 2 – 3 kandidátky. Mám dojem, že ten zájem tu není. 
Sleduji to i z toho, kolik lidí chodí na ZO ač dnes je vás tu poměrně hodně, což chválím a jsem za 
to rád. Zažil jsem ale, kdy na ZO nebyl vůbec nikdo. A to je věc, která mi trošku vadí. Ti lidé z 
pohledu občana obce, a to že chci, aby ta obec nějak vypadala, tak by měli mít větší zájem o to 
co se děje. Co se týče věcí co se budou dělat, tak mně to přijde jasný. Rozpočet a priority jsou 
jasně daný. Ať už to je dodělání všech povrchů atd. Z mého pohledu jasnou prioritou je vyřešit 
ČOVku, protože to je dle mého zásadní problém. Dále tu máme věci, jako jsou žádosti na veřejné 
osvětlení což bych řekl, že z hlediska funkčnosti a provozuschopnosti je další důležitá věc. Mně 
osobně by se líbilo, kdyby se dodělal chodník od Bikecentra nahoru na kopec. A další věci, mj. 
určitě dále budeme řešit hasiče co se týče vozu.  
p. Švihký: Já začínám čtvrté období, takže ta motivace je pořád stejná. Libverdu mám rád, vyrostl 
jsem tady a mám tu spoustu přátel. Obec je krásná. V mém zájmu je, aby se tady všem dobře 
žilo a ti co sem jezdí na dovolené, tak aby se sem rádi vraceli.  
p. Veselý: Nevím co více bych dodal. Za ty roky co tu sedím, tak vidím, že moc lidí na ZO 
nepřijde. Jen na první sezení, když je zvoleno zastupitelstvo, přijdou a potom celý rok nikdo  



nechodí. Nebo přijdou, když se to týká jejich baráku a víckrát tady nejsou vidět. Což mě mrzí. 
Jinak souhlasím se vším co tu bylo řečeno.  
p. Šnajdr: Já jsem tu pro to, abych viděl, jak obec funguje, kam se posune dál. Těším se až 
dojdou všechny stavy co jsou naplánovaný, že Libverda bude obydlená i na straně kolem školky. 
Chci vidět Libverdu růst.  
p. Hellerová: Já jsem se sem přivdala před 22. lety a v Libverdě se mi líbí, mám to tu ráda. Líbí 
se mi vedení pana starosty. Bydlím v paneláku, ale když jsem kdykoli cokoli potřebovala, tak mi 
pan starosta vyšel vstříc. To samé Pavel (místostarosta). Chtěla bych vidět, jak to tu funguje a 
určitě to tu zvelebit. To je pro mě na prvním místě.  
p. Kiliánová: Já mám jen takovou připomínku, že když jste byli obyčejní občané, tak jste sem taky 
nechodili. Vyčítáte občanům, že nechodí, ale sami jste nechodili.  
p. Prchalová: Já budu asi nepříjemná, ale chtěla bych od každého slyšet, co vede 30% 
zastupitelstva, když tu nebydlí, změnit něco v Libverdě. A to že tu mají trvalý pobyt, neberu.  
p. starosta: Já jsem do Libverdy přišel v roce 1990. Vyrostly tu obě moje děti, které jsou dnes již 
dospělé. Rozvedl jsem se v roce 2000, volby byly v roce 2002 a já jsem si myslel, že to bude 
velký handicap. Tenkrát kandidovaly dvě strany – strana pana Karla Kopeckého a moje strana. 
My jsme získali 60% hlasů. Tak si říkám, že to těm lidem asi tolik nevadí. Vám to asi vadí. Kdyby 
to těm lidem vadilo, tak mě volit nebudou.  
p. Prchalová: Já si myslím, že když starosta, místostarosta a další zastupitelé tu nebydlí, jestli by 
nebylo jednodušší kandidovat v obci, kde bydlí.  
p. starosta: Já vždy říkám, že chodím jinam spát. Jinak mě tu vidíte od rána do večera. V sobotu i 
v neděli. To že se nevidíme my dva, neznamená, že tu nejsem.  
p. Svoboda: Já si myslím, že kdyby měl někdo jiný zájem být starostou a dělat tyhle věci pro 
obec, tak proč si nezaložil vlastní kandidátku? Protože ti lidé, kterým toto vadí by měly na výběr. 
Jenže ten zájem tady prostě není.  
p. Kiliánová: Ti chytří jsou někde jinde. Ti chytří jdou výš a výš.  
p. Hellerová: Občas ti nejchytřejší jsou právě v tom lidu.  
p. Svoboda: Tak možná škoda, že nemáte vy kandidátku, protože my bychom se poučili.  
p. Kiliánová: Já právě že ne. Chytří tohle nedělají, jak říkám, ti chytří jsou někde jinde. Se 
podívejte do vlády co tam je.  
p. Svoboda: Máme si teď připadat hloupý nebo jak to mám chápat? To jsou zvláštní myšlenky.  
p. Kiliánová: Jak chcete si připadejte. Mně je to jedno.  
p. Neumann: Já tady sice nebydlím, ale mám tu 21 let dům, to všichni víte. Všichni mě znají. To, 
že tu nebydlím je velká výhoda, protože mě ve své podstatě nezajímají žádné žabomyší války, 
které vedete. A navíc nikomu nebudu nadržovat. Také si myslím, že když tu nebydlím je větší 
výhoda, než kdybych tu bydlel.  
p. Švihký: Tak já byt v paneláku stále mám, takže ke mně můžete klidně přijít na kafe a můžu Vás 
klidně i pozvat, abyste mi stlala postel, když tady spím. Nevím co bych Vám k tomu měl říct. Asi 
narážíte na to, že mám koupený dům v Hejnicích. Ten jsem koupil ale před sedmi lety. Ten se 
snažím opravit vlastníma rukama, protože jsem nedostal do kolébky zlatou lžičku. Kdyby byla 
tehdy možnost koupit dům v Libverdě, tak bych ho mile rád koupil, ale bohužel ta možnost tu 
nebyla.  
p. Prchalová: Jak se nahoře na kopci dokončuje ta silnice, co bude s tím skokanským můstkem?  
p. starosta: Na každým kontrolním dnu jsem to řešil, ale obec není přímým investorem a byl jsem 
ubezpečen, že to co tam teď je, tak je pouze podklad a že to budou takovým způsobem 
roztahovat, že to bude mnohem jemnější skokanský můstek. Bohužel tam boule bude. Ptal jsem 
se řady lidí, proč se tam ta šachta neuložila níž nebo proč nebyla jinak tvarovaná. Vysvětleno mi 
to bylo tak, že potrubí, které vede v zemi a bylo by níž, tak ti montéři by měli to potrubí v úrovni 
hlavy. Teď ho mají v úrovni prsou. A šachta nemůže být menší, aby se tam vešel člověk.  
p. Prchal: Chtěl bych zareagovat na to co tady bylo řečeno ze strany pana Neumanna a ze strany 

Pavla. Chci říct, že ani mně to není příjemný a vnímám to podobně, jako moje máma. Vy už jste 
na to nějakým způsobem odpověděli proč vlastně kandidují lidé, kteří v Libverdě ani nebydlí. Co 
říkal Mirek, tak si myslím, že není úplně pravda, protože ztrácíte tu realitu.  
p. Neumann: Například?  
p. Prchal: Například co se týká těch historických debat co jste měli na pracovních poradách. 
Bydlíš úplně někde jinde, tak historicky tu problematiku, která se tady projednává neznáš.  
p. Neumann: Například?  



p. Prchal: To bylo řečeno na té pracovní poradě. Typu Vzlet, cisterna apod.  
p. Neumann: A co to má co společného s historií? Vzlet vím  
p. Prchal: Nebydlíš tady, bydlíš na Ferdinandově.  
p. Neumann: To nemůžu říct vlastní názor tady o tom?  
p. Prchal: Můžeš, ale mně osobně to nepřijde fér.  
p. starosta: Nezlobte se na mě, ale tohle nepatří na ustavující zasedání zastupitelstva. Mně to 
přijde jako unfair, unfair úder pod pás. Proč jste nešli do voleb? Proč jste nás neporazili, když 
vám tohle tak vadí?  
p. Prchal: Jsme neměli tu potřebu.  
p. starosta: Tak proč to teď kritizuješ?  
p. Prchal: Proč to kritizuju? Protože jak jsem říkal, co se týče Pavla a Mirka. Tak Mirek nemá s 
Libverdou naprosto nic společného. Proto to jenom říkám. To, že splňujete podmínky pro trvalý 
pobyt, ale jinak s Libverdou nemáte nic společného. Konkrétně Mirek.  
p. starosta: U voleb si pravděpodobně nebyl, nevolil jsi nás. Taky bych to mohl otočit, že bychom 
byli úplně neschopný, ale bydleli jsme tady, tak je to v pořádku. Ale dejme tomu, že jsme 
schopnější, ale nemáme tady to „bydlení“ tak to v pořádku není. Přiznám se, že tomu upřímně 
nerozumím. A na ustavující zasedání tohle nepatří.  
 

Pan starosta děkuje přítomným a schůzi končí v 18:22 hodin 
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