
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. června 2022 

 

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.  

 

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. 

 

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 

 

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 

2021 a závěrečný účet za rok 2021, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a to 

bez výhrad. 

 

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. 

 

Usnesení č. 21/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 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 činí 

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/m
2
. 

 

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. 

 

Usnesení č. 21/18 

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022 – 2026 na 9 

členů. 

 

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 Smědé. Smluvními stranami jsou Mikroregion Frýdlantsko, Liberecký kraj, Lesy ČR s.p. a 

obce Frýdlantska na horním toku Smědé. 

 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 21/24 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení elektronické úřední 

desky – Lázně Libverda“, která bude podávána prostřednictvím MAS Frýdlantsko na Státní zemědělský 

intervenční fond a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 

Usnesení č. 21/25 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu spojenou 

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 21/24. Termín plnění je do 31. 8. 

2022. 

 

 


