
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. června 2016 

 

Usnesení č. 10/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva 

obce konaného dne 22. 3. 2016. Úkoly uložené usneseními č. 9/7 a 9/9 byly splněny. Úkoly uložené 

usneseními č. 5/14,  7/21 a 9/11 zůstávají v kontrole. 

 

Usnesení č. 10/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 10/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za rok 2015. 

 

Usnesení č. 10/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2015. Zhoršený hospodářský výsledek bude hrazen 

z rezervního fondu. 

 

Usnesení č. 10/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková 

organizace, okres Liberec za rok 2015. 

  

Usnesení č. 10/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2015. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu. 

 

Usnesení č. 10/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně Libverda, příspěvková 

organizace, okres Liberec za rok 2015. 

 

Usnesení č. 10/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa 

bytového hospodářství s.r.o. za rok 2015, který skončil ziskem ve výši 5.984,55 Kč. Zároveň činí 

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to: 

 shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk 

pro doplnění rezervního fondu 

 

Usnesení č. 10/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím neziskovým 

organizacím ve výši: 

 

TJ Sokol Lázně Libverda     10.000,- Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda   10.000,- Kč 

Základní kynologická organizace Lázně Libverda  10.000,- Kč 

Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice     6.000,- Kč 

 

Usnesení č. 10/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá místostarostovi obce uzavřít příslušné smlouvy v souladu 

s usnesením č. 10/9. Termín plnění je do 30. 6. 2016. 

 



Usnesení č. 10/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 223/2, trvalý travní porost, o výměře 

878 m
2
 za celkovou dohodnutou kupní cenu 175.600,- Kč. Kupujícím je Ing. Ladislav Pižl, bytem 

Dobrovského 520/15, 460 01 Liberec II – Nové Město. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 

odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány 

žádné připomínky ani nabídky. 

 

Usnesení č. 10/12 

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

s usnesením č. 10/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 10. 7. 2016. 

 

Usnesení č. 10/13 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

Usnesení č. 10/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost pana Ladislava Škarýda ve věci změny hranic 

katastrálních území Lázně Libverda a Hejnice. Konkrétním předmětem žádosti je návrh na vyjmutí st. 

parcely č. 1117 o celkové výměře 370 m2 z katastrálního území Hejnice a její začlenění do katastrálního 

území Lázně Libverda.    

 

Usnesení č. 10/15 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce dále jednat se zástupci Města Hejnice v souladu 

s usnesením č. 10/14 a předložit zastupitelstvu ke schválení dohodu o změně hranic katastrálních území. 

 

Usnesení č. 10/16 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí, budoucími 

vlastníky (Josefem Kostelníkem, Helenou Kostelníkovou, Slavomírem Kostelníkem) a budoucími 

převodci (Davidem Fiedorem, Božanem Hakenem, Remigiusem Hakenem, Simonem Kočím, Michaelou 

Kočovou, Renatou Koňaříkovou, Miroslavou Mrlinovou, Dášou Pošmournou, Andreou Slejškovou, 

Helenou Včelákovou), jejímž předmětem je narovnání vlastnických práv k pozemkům p. č. 237/1, 237/4, 

237/5 a 238/3, vše v k. ú. Lázně Libverda. Tento záměr byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 

odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány 

žádné připomínky ani nabídky. 

 

 

Usnesení č. 10/17 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi a místostarostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu o 

smlouvě budoucí v souladu s usnesením č. 10/16. S textem smlouvy o smlouvě budoucí vyslovuje ZO 

plný souhlas. Termín plnění je do 15. 7. 2016. 

 

Usnesení č. 10/18 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce v souladu s usnesením č. 10/16 a 10/17 zajistit: 

 

- na základě oddělovacího geometrického plánu oddělení části pozemků p. č. 226/1 a 227/1 v k. ú. Lázně 

Libverda tak, aby celková plocha nově oddělených pozemků byla o výměře 1.400 m
2
, kterou následně na 

základě řádné Dohody o narovnání převede obec na budoucí převodce 

- souhlas Stavebního úřadu s dělením předmětných pozemků 

- svolat zasedání zastupitelstva obce, kde bude bodem programu uzavření řádné Dohody o narovnání 

vlastnických práv k předmětným pozemkům 

 

Termín plnění je do 15. 8. 2016 

 

 

 



Usnesení č. 10/19 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr Šádek - Plynoslužby, 

IČ 10429107, se sídlem Bezručova 159/17, 460 08 Liberec 8, jejímž předmětem je kompletní provedení 

dodávky a montáže systému vytápění ve dvou bytových jednotkách objektu bydlení čp. 17 Lázně 

Libverda včetně konečného odstavení stávající domovní plynové kotelny. 

 

Usnesení č. 10/20 

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

s usnesením č. 10/19. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 14. 6. 2016. 

 

Usnesení č. 10/21 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Singltrek, s.r.o.,  

IČ 28721942, se sídlem Mechová 17, 466 04 Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zhotovení 

prováděcí projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru projektanta pro českou část 

stavební akce s názvem „Česko – polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách – 2.etapa“. 

 

Usnesení č. 10/22 

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

s usnesením č. 10/21. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 14. 6. 2016. 

 

Usnesení č. 10/23 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce Pavla Švihkého k plnému zastupování 

starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu od 16. 6. do 3. 7. 2016, tj. v době čerpání dovolené 

v souladu s § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 


