
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. prosince 2016 

 
Usnesení č. 12/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 14. 9. 2016. Úkoly uložené usneseními č. 11/3, 11/6, 11/8, 
11/10, 11/12, 11/15, 11/17, 11/20, 11/22 a 11/25 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 
10/17 a 10/18 zůstávají v kontrole. 

 
Usnesení č. 12/2 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2015/2016. 
 
Usnesení č. 12/3 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2015/2016. 

 
Usnesení č. 12/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací 
pro zimní období 2016/2017. 

 
Usnesení č. 12/5 
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení Zastupitelstva obce č. 11/23 ze dne 14. 9. 
2016, kterým byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku a zároveň uložen úkol panu místostarostovi připravit novou Obecně 
závaznou vyhlášku o nočním klidu. 
 
Odůvodnění: 
Předmětná OZV č. 1/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků  
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku není v rozporu s platnou legislativou, 
zejména novelou zákona o přestupcích provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. a tedy není 
důvod k jejímu rušení. Vydat novou OZV o nočním klidu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o 
přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění obec může, nikoliv musí a Zastupitelstvo obce tuto 
možnost může využít, pokud se v budoucnu ukáže její vydání jako potřebné.  

 
Usnesení č. 12/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. 
 
Usnesení č. 12/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 4  k rozpočtu za 
rok 2016  pro operace, které vzniknou za období od data 7. 12. do 31. 12. 2016  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. 12/8 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním 
rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 12/7. 
 
Usnesení č. 12/9 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení 
řádného rozpočtu na rok 2017. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční 
provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2016 a zároveň v tomto období nebudou 
uskutečněny kapitálové výdaje nad 100 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 12/10 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí průběh a výsledky konkurzního řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda, 
okres Liberec, příspěvková organizace a souhlasí se jmenováním Bc. Martiny Melkové do 
funkce ředitelky. 

 
Usnesení č. 12/11 
Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy 
obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy správní rady této 
společnosti: 

-  Pavla Švihkého, nar. 1. 10. 1977, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice jako 
zástupce Obce Lázně Libverda 

- Ing. Ludvíka Řičáře, 22. 5. 1965, bytem Mimoňská 46, 460 01 Liberec 35 a Ing. Dana 
Ramzera, nar. 12. 8. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant jako další členy 
správní rady 

Dále zastupitelstvo obce jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 6 Zakladatelské smlouvy obecně 
prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. tyto členy dozorčí rady této společnosti: 

- Hanu Němcovou, nar. 15. 8. 1973, Frýdlant, Polní 246, PSČ 464 01; 
- Ing. Jaroslavu Beranovou, nar. 17. 11. 1959, Dělnická 739, 463 65 Nové Město pod 

Smrkem; 
- Markétu Horkou, DiS., nar. 10. 9. 1983, Peklo 3, 464 01 Raspenava. 

Den vzniku členství všech členů je 1. 1. 2017. 
 
Usnesení č. 12/12 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých věcí  
č. 5300/ULB/2016 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, jejímž 
předmětem je dočasné užívání alikvotní části pozemku p. č. 216/1 a 216/3 v k. ú. Lázně 
Libverda. Na předmětných pozemcích se nachází objekt bydlení čp. 17 Lázně Libverda, ve 
kterém obec vlastní bytové a nebytové jednotky se spoluvlastnickým podílem 54060/69880.  
 
Usnesení č. 12/13 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 12/12. Termín plnění je do 16. 12. 2016. 
 
Usnesení č. 12/14 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na 
dopravní obslužnost pro rok 2017 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, IČ 70891508. 



 
Usnesení č. 12/15 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 12/14. Termín plnění je do 31. 12. 2016. 

 
Usnesení č. 12/16 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Rozvoje 
venkova při Ministerstvu místního rozvoje na projekt s názvem „Dětské hřiště Lázně Libverda“, 
jehož předmětem je dovybavení dětského hřiště u panelových domů. 
 
Usnesení č. 12/17 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit potřebnou administraci 
spojenou s podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 12/16. Termín plnění je do 31. 
12. 2016. 
 
Usnesení č. 12/18 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, 
a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 ve výši 850.000,- Kč za 
účelem refinancování úhrady vratky jistoty společnosti Hochtief CZ a.s. ve výši 850 tis. Kč se 
splatností do 30. 6. 2018 a bez zajištění. 
 
Usnesení č. 12/19 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 12/18. Termín plnění je do 16. 12. 2016. 
 
Usnesení č. 12/20 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LUEX s.r.o., se 
sídlem Frýdlantská 573, 464 01 Raspenava, IČ 25498380, jejímž předmětem plnění je dodávka 
s názvem „Výměna oken a vchodových dveří v objektu bydlení č.p. 22“. Celková smluvní cena 
za předmětnou kompletní dodávku, bude činit 188.534,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 12/21 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odpis nedokončených investic, jmenovitě:  
- SEA na záměr “Lyžařský areál Smrk” 
- Projektová studie – Sportovní areál SMRK 
- Architektonická studie “Dům sociálních služeb” 
- Biologické posouzení sportovně-rekreačního areálu na svazích Vlašského hřebene 
 V záměru těchto investic nebude pokračováno. 
 
Usnesení č. 12/22 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet 
DSO Smrk za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


