
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 14. prosince 2022 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Martina Melková, Marcel Svoboda, Marcela 
Hellerová, Josef Veselý, Václav Šnajdr, Jan Rodr 
Miroslav Neumann - omluven 
Nepřítomni: 0 
Zapisovatel: Markéta Horká 
Občané a hosté: 6 
  
 
Navržený program:  
 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2022 
4. Harmonogram zimní údržby 
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 a předběžné rozpočtové opatření č. 3/2022 
6. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 

2023 
7. Zadávací řízení na akce Rekonstrukce veřejného osvětlení 
8. Žádost o dotaci z programu MMR Podpora rozvoje regionů 2019+ 
9. Majetkoprávní operace: 

a) Zřízení věcného břemene k pozemku obce p. č. 446/1 
10. Návrh na schválení pořízení nového statutu lázeňského místa Lázně 

Libverda 
11. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023 
 

 

Program byl schválen 8 hlasy členů ZO 

 
 
 
Ad 1)  
Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Jan Rodr a paní Marcela Hellerová. 
Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel 
Švihký, za členy kontrolní komise pan Václav Šnajdr a pan Josef Veselý. 

 
 
 

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



 
Ad 2)  
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. 
 
  
Ad 3) 
Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2022 
 
Pan starosta vítá paní ředitelku základní školy, paní Votavovou a paní ředitelku 
mateřské školy, paní Melkovou.  
 
Paní ředitelka ZŠ, paní Votavová, seznamuje přítomné a zastupitele o roční zprávě. 

- Celkový počet žák je nyní 30 
- V roce 2022 se základní škola věnovala různým projektům a kulturně-

ekologickým akcím. Z projektů to byly např. návštěva frýdlantské radnice a 
muzea, Severočeské muzeum v Liberci a jiné. Z kulturně-ekologických to byly 
ekologický program – živočichové v ohrožení, návštěva divadla v Liberci a 
jiné. 

Paní ředitelka děkuje panu starostovi a zastupitelům 
 
 
 
Paní ředitelka MŠ, paní Melková, seznamuje se svou zprávou přítomné a zastupitele. 

- Celkem 21 dětí – 16 místních, 2 z Raspenavy, 1 z Nového Města a 2 
z Ukrajiny. 

- Doplňková činnost MŠ je vaření pro veřejnost a dále pak pro děti ze Základní 
školy Lázně Libverda. 

- Školka je financována z Ministerstva školství, které přicházejí z kraje. 
- Čerpáme projekt ŠABLONY, potravinová pomoc, to jsou evropské prostředky. 

Paní ředitelka všem děkuje a přeje Krásné Vánoce. 
 
 
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. 
 
 

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

 
 

 
 
 



Ad 4) 
Harmonogram zimní údržby 
 
Pan starosta seznamuje přítomné a zastupitele s harmonogramem zimní údržby. 
 
p. starosta: Budeme schvalovat znění, které je stejné řadu let. Žádné podněty na 
změnu jsme nedostali až na jeden, který podal pan Mucha, který si přeje otočit směr 
odhrnování sněhu, aby po odhrnutí sníh skončil na druhé straně nikoli u něj před 
vjezdem. Pan Řezníček již zkouší jestli je to možné. 
  
 
Usnesení č. 2/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních 
komunikací pro zimní období 2022/2023. 
 
 

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

 
 
Ad 5) 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 a předběžné rozpočtové opatření č. 3/2022 
 
Předseda finančního výboru pan Marcel Svoboda seznamuje přítomné 
s rozpočtovým opatřením č. 2/2022.  
 

 
 



 
 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo schváleno. 
 
 
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 předběžné 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 živelných pohrom, 
výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocných 
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 pana starostu obce v působnosti rady 
obce prováděním rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 2/6. 
 
 
 

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



Ad 6) 
Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2023 
 
Pan starosta vysvětluje proč se neschvaluje rozpočet už nyní. Je to z toho důvodu, 
že nejsou známy přesné údaje o tom, jaké čerpání rozpočtu z roku 2022 bylo. 
Rozpočet se sestavuje na základě skutečnosti. 
 
 
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 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. 
 
 
 

  Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
 
Ad 7) 
Zadávací řízení na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení 
 
Pan starosta informuje přítomné a zastupitele o tom, že žádost o dotaci na VO byla 
legislativně v pořádku a po kontrole byla akceptována. Maximální výše dotace je 
1.616.700 Kč. Dotace je zpracována na základě vědeckého posudku. 
Do 19.4.2023 je nutné doložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rozsahu 
stanovené výzvou, tzn. doložení zadávacích řízení. 
Pan starosta navrhuje oslovit tři firmy. 
 
 
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. 
 
 
        Hlasování: PRO – 8 , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
Ad 8) 
Žádost o dotaci z programu MMR podpora rozvoje regionů 2019+ 
 
Pan starosta na plátně promítá koordinační výkres z projektové dokumentace. 
 
 
Usnesení č. 2/12 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání 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. 
 
 
     Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
Ad 9) 
Majetkoprávní operace – zřízení věcného břemene k pozemku obce p.č. 446/1 
 
Pan starosta na plátně promítá bývalé objekty areálu Jizerka.  
Jedná se o zřízení kabelové přípojky nízkého napětí. Věcné břemeno bude 
v budoucnu ve prospěch společnosti ČEZ. 
 
 
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 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. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
Ad 10) 
Návrh na schválení nového statutu lázeňského místa Lázně Libverda 
 
Pan starosta navrhuje, na základě zprávy Ministerstva zdravotnictví, zahájit práci na 
novém statutu lázeňského místa. Statut lázeňského místa si obec podle lázeňského 
zákona stanoví podmínky za jakých se může realizovat rozvoj obce jako lázeňského 
místa s ohledem na lázeňskou péči. Hlavním úkolem bude zmenšit vnitřní lázeňské 
území. 
 
 
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. 
 
 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
Ad 11) 
Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023 
 
Pan starosta na plátně promítá tabulku s cenami pro rok 2023. 
 
Příklad nového týdenního svozu 110l sběrné nádoby 

Roční poplatek = 0,60 Kč/litr x nádoba 110 litrů x 52 svozů/rok = 3.432 Kč/rok 
  
 
 



p. Hellerová: Mělo by to být trochu spravedlivé. Nezáleží na tom zda to jsou lidé 
z baráku nebo z paneláku. 
p. starosta: Dvě sazby být nemohou. 
p. Hellerová: Já vím, proto si myslí, že by se to mělo trochu posunout. 
 
Paní Hellerová dále apeluje na obyvatele, aby třídili odpad. 
 
p. Kiliánová: Ten tříděný odpad je za týden plný a vyváží se to jednou za čtrnáct dnů.  
p. Hellerová: To je možné, ale ten černý odpad slouží k tomu, abychom ten odpad 
třídili. A nejsou lidi schopný to třídit. 
 
Usnesení č. 2/18 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje sazbu za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci 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. 
 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 
 
VEŘEJNÁ DISKUZE: 
 
p. Kopecký: Chci se zeptat, Frýdlantská vodárenská a firma Zikuda dělaly vodovod a 
vznikl tam ten jejich „hrbeček“, jestli s tím budou něco dělat nebo ne? Jestli to takhle 
bylo v projektové dokumentaci, tak bych ji chtěl vidět, protože to takhle nemůže nikdo 
naprojektovat. Tady se po 40 letech udělá nová silnice a už je to křivý. A je to nerovný 
hodně. 
p. starosta: Já jsem byl nakonec rád, že alespoň uznaly (provádějící firmy) chybu, 
protože oni celou dobu, od té doby co to tam instalovaly, tak ji nepřiznávaly. 
p. Kopecký: Každopádně tam musel být nějaký stavební dozor, který měl do 
stavebního deníku zapsat, že s tím nesouhlasí. Ty záznamy se o tom vedou. 
p. Prchal: Než k tomuhle došlo, tak jsme poslouchali dost obyčejný, nevím, jak to 
nazývat, bylo to jako pohádky co se týká usazení té šachty. Jak říká p. Kopecký, je 
jasně daný, že pokud tam je stavební dozor, tak ze strany obce nebo ze strany 
stavebního dozoru to musí někdo převzít, tak tam už bylo jasně daný, že když to 
usazovaly, že to bude vysoko. A asfaltováním se to o něco snížilo, ale ten profil se 
ukázal. A naprosto souhlasím s tím co říká Roman (p. Kopecký). 
p. Kopecký: Nehledě na to, že kvůli tomu ani neudělaly tu komunikaci tak, jak má být. 
Oni na starý asfalt nalepí nový asfalt. To už se nedělá 30 let. Dnes se to celé frézuje. 
A oni rozfrézovaly jen kraje, kde to pak rozválcovaly do ztracena. A to je prostě 
špatně. Až bude pořádně pršet, tak uvidíme komu to poteče do zahrady. Ten hrb tam 
je špatně. 



p. starosta: Oni si myslely, že to napraví právě tímto způsobem, o který se pokusily. 
p. Prchal: Následný postup bude jaký? 
p. Kopecký: Reklamace normálně! 
p. Svoboda: Romane ty v oboru děláš už hodně dlouho. Co myslíš, že oni by s tím 
mohly udělat v tuhle chvíli? Nešel by nějak upravit ten komín, že by ho zfrézovaly? 
p. Kopecký: Kdyby už upravily ten komín, tak by nešel roh té spodní šachty. A tím 
pádem vzniká jeden a ten samý problém – sice se sníží hrb, ale bude tam praskat 
asfalt. Ta šachta měla být zapuštěná níž. Ta je prostě vysoko. Špatně to změřily, což 
se stává, akorát to měly hned opravit. 
p. Prchal: Jak to bylo přesypaný tím štěrkem, tak to bylo vidět hned jak to usadily. 
Bylo to patrné od prvního dne.  
p. Kopecký: Jediná šance ještě – seříznout celý vršek a přesadit víko. Snížit profil 
šachty. 
p. Svoboda: Já si myslím, že pochybil stavební dozor. Byl na to upozorňovaný hned 
od začátku, že se nám to nezdá. 
Pan starosta navrhuje setkání firem, které projekt realizovaly a pana Kopeckého.  
 
Dále pan starosta seznamuje přítomné a zastupitele se záměrem podáním žádosti o 
dotaci na projekt „Obnova povrchu chodníku Lázeňská stezka – II. etapa, Lázně 
Libverda“. 
 
 
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. 
 
 
Usnesení č. 2/21 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z 
dotačního fondu Libereckého kraje do programu 2.1 Program obnovy venkova na 
projekt s názvem  „Obnova povrchu chodníku Lázeňská stezka – II. etapa, Lázně 
Libverda“. Předmětem projektu je obnova druhé části povrchu chodníku Lázeňská 
stezka včetně přilehlých odvodňovacích žlabů a propustků. Rozpočet projektu bude 
činit 1.860.918,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje souhlas 
s vyčleněním prostředků na vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce.  
 
 
Usnesení č. 2/22 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou 
projektovou přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu 
s usnesením č. 2/21 Termín plnění je do 17. 2. 2023. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pan starosta děkuje přítomným a schůzi končí v 19:50 hodin 

 

Starosta obce:               Zapisovatel/ka: 
Ing. Jan Pospíšil      Markéta Horká 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
Jan Rodr       Marcela Hellerová 

 

 
 
 
 
 


