
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. prosince 2022 

 

Usnesení č. 2/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce konaného dne 20. 10. 2022. Úkoly uložené usneseními č.  1/12, 1/14, 1/16, 1/18 

a 1/20 byly splněny. 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2022. 

 

Usnesení č. 2/3 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace za rok 2022. 

 

Usnesení č. 2/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2022/2023. 

 

Usnesení č. 2/5 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu plnění rozpočtu obce a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2/2022. 

 

Usnesení č. 2/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3  k rozpočtu na rok 2022  

pro operace, které vzniknou za období od data 14. 12. do 31. 12. 2022  bez určení konkrétní výše v Kč 

pro tyto rozpočtové změny:  

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.  

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, 

kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.  

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů 

příjmů a výdajů.   

 

Usnesení č. 2/7 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním 

rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 2/6. 

 

Usnesení č. 2/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 

na rok 2023. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2022 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje nad 200 tis. Kč. 

Úhrady nákladů, které byly fakturovány v roce 2022 a smluvně uzavřené vztahy z roku 2022 se do této 

částky kapitálových výdajů nezapočítávají. 

 

Usnesení č. 2/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou CC Holding, s.r.o., 

IČ 24845205, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je zpracování zadávací 

dokumentace a administrace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lázně Libverda“. 

 



Usnesení č. 2/10 

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje hodnotící komisi ve složení Pavel Švihký, Marcel Svoboda  

a Jan Rodr (náhradníci Martina Melková, Josef Veselý a Václav Šnajdr), která provede hodnocení 

podaných nabídek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele na dodávku s názvem „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení obce Lázně Libverda“ a současně tuto hodnotící komisi pověřuje výběrem 

nejvhodnější nabídky. Za předpokladu splnění požadovaných technických a kvalifikačních požadavků ze 

strany uchazečů bude jediným hodnotícím kritériem nabídková cena bez DPH. 

 

Usnesení č. 2/11 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 

v souladu s usnesením č. 2/10, a to za podmínky, že nebudou ze strany uchazečů podány jakékoliv 

námitky proti rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a lhůta pro podání těchto námitek 

marně uplyne, popř. se uchazeči před uplynutím této lhůty sami vzdají práva na podání námitek. 

 

Usnesení č. 2/12 

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

regionů 2019+“ při Ministerstvu místního rozvoje na stavební akci s názvem „Obnova místních 

komunikací na p.p.č. 340/1 a p.p.č. 384, k. ú. Lázně Libverda“. Rozpočet akce dle projektové 

dokumentace činí 6.224.600,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 2/13 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou administraci podání žádosti  

o dotaci v souladu s usnesením č. 2/12. Termín plnění je do termínu uzávěrky podání žádosti o dotaci. 
 

Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4022159 ve prospěch budoucího oprávněného, společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Předmětem smlouvy je 

budoucí uzavření vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 – umístění 

zařízení distribuční soustavy (kabelové přípojky NN) „LB-Lázně Libverda-čp. 174, SR322“. Jednorázová 

úplata za zřízení tohoto věcného břemene bude činí 5.100,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 2/15 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 2/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2022. 

 

Usnesení č. 2/16 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení nového statutu lázeňského místa Lázně Libverda 

v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů (lázeňský zákon) v platném znění.  

 

Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zahájit administraci v souladu s usnesením 

č. 2/16. 

 

Usnesení č. 2/18 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje sazbu poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité s účinností od 1. 1. 2023 ve výši 0,60 Kč za litr a vydává OZV o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Účinnost OZV je od 1. 1. 2023. 

 
Usnesení č. 2/19 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vyhlášení právního předpisu v souladu 

s usnesením č. 2/18 zveřejněním ve Sbírce právních předpisů ÚSC. 



Usnesení č. 2/20 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi svolat jednání zástupců obce, zhotovitele 

a investora stavební akce „Lázně Libverda, Lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu“ ve věci 

nevyhovující obnovy asfaltového povrchu místní komunikace u čp. 1. 


