
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  
dne 15.března 2017 v zasedací místnosti Informačního centra,  

Lázně Libverda č.p. 17 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Veselý Josef, Šnajdr Václav,  Svoboda Marcel  
Nepřítomni - omluveni: Karrasová Stanislava  
Zapisovatel: Horká Markéta, DiS. 
Občané a hosté: 14 
 
Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Rozpočet obce na rok 2017 
4. Majetkoprávní operace – pronájem Areálu Vzlet Lázně Libverda č.p.56, pronájem nebytových 

prostor v objektu bydlení Lázně Libverda č.p. 175 
5. Výkon osoby odborné pro provoz ČOV a kanalizace v roce 2017 
6. Výsledek výběrového řízení na dodavatele vybavení dětského hřistě 
7. Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice 
8. Zateplení obvodové schránky hasičské zbrojnice 
9. Nákup kol pro Bikecentrum 

 
 

Program byl schválen 6 hlasy členů ZO 
 
 
Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Marcel Svoboda, Josef Veselý 
Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel Švihký, za 
členy komise paní Josef Zapletal, Václav Šnajdr. 

 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 
Ad 2) 
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 
Úkoly uložené usneseními č. 10/17 a 10/18 se týkají restitučních nároků rodiny Hakenů. 
 
Usnesení č. 13/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 7. 12. 2016. Úkoly uložené usneseními č. 12/13, 12/15, 
12/17 a 12/19 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 10/17 a 10/18 zůstávají v kontrole. 
 
Ad 3) 
Návrh rozpočtu byl sestaven a projednán finančním výborem.  
Změny oproti vyvěšenému rozpočtu jsou následující: příjmy navýšeny o vratku finančního úřadu 
na zálohové dani a příjmy z ubytování v rekreačním areálu Vzlet, výdaje byly navýšeny o částku 
na nákup kol pro Bikecentrum, dále byly navýšeny výdaje na kulturu z důvodu plánovaného 
dřevosochání a nákupu nové party stanu. 
 

ODPA POL ÚZ Příjmy v Kč:   

0 1111   Daň z příjmů FO ZČ 1 400 000,00 

0 1112   Daň z příjmů FO SVČ 30 000,00 

0 1113   Daň z příjmů FO z kap.výnosů 120 000,00 



0 1121   Daň z příjmů PO 1 300 000,00 

0 1211   Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 

0 1337   Poplatek za komunální odpad 150 000,00 

0 1341   Poplatek ze psů 10 000,00 

0 1342   Lázeňský poplatek 600 000,00 

0 1345   Poplatek z ubyt.kapacity 50 000,00 

0 1382   Odvod výtěžku z provozu loterií 25 000,00 

0 1361   Správní poplatky 5 000,00 

0 1511   Daň z nemovitostí 200 000,00 

0 4112   Neinv.dotace ze SR v r. SDV 113 300,00 

0 4116   Ost.neinv.dotace ze SR (VPP+MŠ) 1 640 000,00 

2141 2111   Příjmy z posk.služeb-vnit.obchod 5 000,00 

2141 2112   Příjmy z prod.zboží-vnit.obchod 100 000,00 

2141 2324   Náhrada za poštu v IC 180 000,00 

2143 2111   BCL - poskytování služeb 200 000,00 

2143 2112   BCL - prodej zboží 200 000,00 

2143 2132   BCL - příjmy pronájmu 50 000,00 

2321 2111   Odvádění OV - stočné 650 000,00 

3429 2111   Vzlet - poskytování služeb 70 000,00 

3429 2112   Vzlet - prodej zboží 30 000,00 

3429 2132   Vzlet - příjmy z pronájmu 200 000,00 

3612 2132   SBH - příjmy z pronájmu 3 400 000,00 

3725 2111   Příjmy z třídění odpadů 30 000,00 

6171 2111   Příjmy z poskytování služeb 20 000,00 

6171 2132   Příjmy z ost.pronájmu-kotelny 110 884,00 

      CELKEM příjmy 13289184,00 

      Zůstatek na BÚ k 31.12.2016 1 641 494,22 

  8123   Dlouhodobé přij. půjčené prostř. 230 000,00 

      CELKEM 15 160 678,22 
 

ODPA POL ÚZ Výdaje v Kč:   

1032     Lesní hospodářství 50 000,00 

2141     Vnitřní obchod (IC + pošta Partner) 800 000,00 

2143     Bikecentrum 740 000,00 

2212     Místní hospodářství (cestářství) 485 000,00 

2219     Ostatní záležitosti pozem.komunikací 200 000,00 

2321     Čištění odpadních vod 800 000,00 

3111     Mateřská škola 499 305,60 

3114     Základní škola 300 000,00 

3314     Obecní knihovna 20 000,00 

3319     Obecní kronika 30 000,00 

3399     Kultura 340 000,00 



3429     Rekreační areál VZLET 220 000,00 

3612     Bytové hospodářství 2 890 000,00 

3631     Veřejné osvětlení 270 000,00 

3639     Komunální služby (VPP) 1 820 000,00 

3721 5169   Sběr a svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 

3722     Komunální odpady, bioodpady 410 000,00 

3745     Veřejná zeleň 40 000,00 

5212 5901   Ochrana obyvatelstva 50 000,00 

5512     Jednotka SDH 200 000,00 

5212 5023,31,32   Odměny ZO 630 000,00 

6171     Obecní úřad 1 892 800,00 

6399 5362   Platby daní a poplatků do SR - DPH 200 000,00 

6402 5366   Finanční vypoř.min.let kraj-obec 10 655,31 

      CELKEM výdaje 12 852 760,91 

  8901   Splátky poskytnuté jistoty 529 964,00 

  8124   Uhrazené splátky dl.přij.prostř. 962 676,00 

6399 5901   Ostatní fin.rezerva nerozdělená 765 277,31 

      CELKEM výdaje 15 160 678,22 
 
Diskuze:  
p. Kiliánová: Jak se bude financovat Bikecentrum?  
p. starosta: Spolupráce se společností Merida byla ukončena. A na nás je nyní zajistit fungování 
BCL dále – je zde udržitelnost projektu 5 let. Flotila kol bude stát cca 600.000,- Blíže bude 
projednáno v bodu 9. Tyto kola budou ve vlastnictví obce a po 2 letech budou prodána.  
p. Kiliánová: Co se chystá za investice v BH? 
p. starosta: V letošním roce chystáme dostavbu parkoviště u panelových domů a výměnu 
rozvodů teplé a studené vody. Výměna stoupaček vyjde cca na 180.000,-Kč., parkoviště na cca 
500.000,-Kč. Na běžné údržbářské práce a nákup materiálu máme rozpočtováno 200.000,-Kč. 
Daňové příjmy máme narozpočtovány dle skutečnosti roku 2016. Pokud v průběhu roku 
nastane velký rozdíl, dojde ke změně rozpočtu a následně zvážení dalších investic. 
Nikdo ze zastupitelů obce nechce měnit návrh rozpočtu, byli dotázáni jednotlivě panem 
starostou.  
 
Usnesení č. 13/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový ve výši 
příjmů 13.289.184,- Kč a výdajů 13.668.038,22 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků 
finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2016. 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

 
Ad 4) 
ZO schválilo pronájem rekreačního areálu Vzlet paní Dagmar Maděrové. Paní Maděrová je 
z Nového Města pod Smrkem a má zájem o pronájem celého objektu. Cena nájemné bez 
služeb činí 114.000,-/rok. Do 10.3.2017 nebyl obci podána žádná jiná nabídka o pronájem či 
jiné připomínky.  
 
Usnesení č. 13/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
s paní Dagmar Maděrovou, bytem Nádražní 1044, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ 



71864075, jejímž předmětem je pronájem budovy Areálu Vzlet, Lázně Libverda 56, postavené 
na st. p. č. 414 v k. ú. Lázně Libverda. Konkrétně se jedná se o nebytové prostory restaurace s 
kuchyní, turistické ubytovny a tělocvičny s příslušenstvím včetně venkovní terasy a sklepa o 
celkové podlahové ploše 706 m2. Smluvní nájemné za užívání výše uvedeného nemovitého 
majetku bez služeb spojených s pronájmem činí 114.000,- Kč/rok. Pronájem byl řádně 
zveřejněn v souladu s § 39odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.  

 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 
Usnesení č. 13/4 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 13/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 
2017. 
 
Dále ZO projednalo pronájem nebytových prostor firmě Libverdky s.r.o. (Jiří Kellner).  
Konkrétně se jedná se o nebytové prostory nebytových prostor v objektu bydlení Lázně 
Libverda 175 – prostory bývalé prodejny smíšeného zboží v I. NP o celkové podlahové ploše 45 
m2. Smluvní nájemné za užívání výše uvedeného nemovitého majetku bez služeb spojených 
s pronájmem činí 9.000,- Kč/rok. 
 
Usnesení č. 13/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
s firmou Libverdky, s.r.o., se sídlem Lázně Libverda 8, 463 62 p.Hejnice, IČ 28722701, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu bydlení Lázně Libverda 175, postavené 
na st. p. č. 13 v k. ú. Lázně Libverda. Konkrétně se jedná se o nebytové prostory bývalé 
prodejny smíšeného zboží v I. NP o celkové podlahové ploše 45 m2. Smluvní nájemné za 
užívání výše uvedeného nemovitého majetku bez služeb spojených s pronájmem činí 9.000,- 
Kč/rok. Pronájem byl řádně zveřejněn v souladu s § 39odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.  
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
Usnesení č. 13/6 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 13/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 
2017. 
 
Ad 5) 
ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo týkající se výkonu osoby odborné pro provoz ČOV a 
kanalizace v roce 2017 s Ing. Hugo Turzou.  
Dříve tuto činnost vykonával Ing. Bureš, výkon této činnosti byl spíše formální.  
Rozpočet ze smlouvy o dílo činí 2-12/2017 234.912,50 bez DPH. Odborné vedení ČOV by mělo 
zajistit další kontroly bez sankcí atd. Osobu odbornou dle zákona mít Obec Lázně Libverda 
musí, odběry sami dělat nesmíme.  
 
Usnesení č. 13/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvu o dílo s firmou Ing. Hugo Turza, 
se sídlem Podbabská 10, 160 00 Praha 6, IČ 18423884, jejímž předmětem je výkon funkce 
osoby odborné provozovatele ČOV a kanalizace Lázně Libverda včetně provádění monitoringu, 
zajištění odběrů odpadních vod a aktivovaného kalu, zpracování technologických zpráv pro 
optimalizaci provozu ČOV a zpracování elektronických zákonných hlášení ISPOP. Celková 
smluvní cena za předmětné práce pro rok 2017 činí 234.912,50 Kč bez DPH. 
  

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 



 
Usnesení č. 13/8 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 13/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 
2017. 
 
Ad 6) 
ZO projednalo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci dětského hřiště u panelových domů. 
Vyhlášení výsledků úspěšnosti žádostí by mělo proběhnout do konce března 2017. 
Dotace, v případě úspěšnosti, bude činit 70%. 
Osloveny byly 3 firmy – TEWIKO systems, s.r.o., BRENUS s.r.o., Jan Čermák 
Nabídky byly podány včas, jediným kritériem byla cena.  
Pořadí je následující: první v pořadí TEWIKO systems, s.r.o., druhý v pořadí BRENUS s.r.o., 
třetí v pořadí Jan Čermák. 
 
Usnesení č. 13/9 
Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů odborného posudku a protokolu o 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci zakázky malé hodnoty na dodávku s názvem „Dětské 
hřiště Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací 
podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí TEWIKO systems, s.r.o., druhý v pořadí 
BRENUS s.r.o., třetí v pořadí Jan Čermák. 
 

Hlasování: PRO –6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
pan Zapletal odešel 17:42, přišel 17:44 

 
Usnesení č. 13/10 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 13/9, které bude následně všem 
dotčeným uchazečům zasláno. Termín plnění do 31. 3. 2017. Současně ukládá panu starostovi 
uzavřít Smlouvu o dílo  s vybraným uchazečem firmou TEWIKO systems, s.r.o., 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. 
 
 
Ad 7) + Ad 8) 
ZO projednalo záměr na rekonstrukci střechy požární zbrojnice.  
Vedení jednotky SDH bylo informováno ohledně bytu v budově požární zbrojnice. ZO se 
rozhodlo byt ponechat a zrekonstruovat.  
Pan starosta požádal přítomné hasiče o vyjádření.  
p. Prchal: Prostory bytu bychom rádi využili k potřebám jednotky SDH. Mrzí mne, že jsem nebyl 
pozván na pracovní poradu, rád bych Vám vysvětlit záměr využití prostorů bytu jednotkou.  
Stávající prostory jsou pro jednotku nevyhovující. Dále se domníváme, že komfort bydlení 
nájemníků je ztížen z důvodu výjezdů jednotky SDH, oprav a atd.  
p. starosta: Názor jste komunikovali v jednotce SDH. Jinou zpětnou vazbu než od pana Rodra 
nemám. Mám informace, že názory v jednotce SDH jsou půl na půl. 
p. Prchal: O jeden hlas bylo rozhodnuto, že bychom chtěli prostory využít pro jednotku.  
p. starosta: Z mé strany to vnímám tak, že pro činnost jednotky SDH místa málo je. Nevím zda-
li se od doby kolaudace zásadně změnily podmínky výjezdu. Byt byl od samého počátku 
součástí hasičárny. My jsme se snažili nají kompromis. Zeptám se zastupitelů, zda-li jste změnili 
názor. 
p. Švihký: Omlouvám se, že pan Prchal nebyl pozván na pracovní poradu. Vím jaké prostory 
jsou v hasičárně, ale nelze to srovnávat s hasičárnou ve Frýdlantu. Přijde mi škoda byt rušit, byt 
by měl využívat někdo ze sboru.  
p. Prchal: Nechceme aby byl byt pronajímán. S nájemníky jsou problémy. Poslední nájemník si 
v bytě vyloženě dělal co chtěl. Těmto věcem se chceme vyvarovat a předejít nepříjemnostem.  



p. Švihký: Mě prostě přijde zbytečný tento byt rušit, když máme v obci bytů nedostatek.  
p. Prchal: My pouze chceme mít vyhovující zázemí.  
p. Svoboda: Nejlepší by bylo udělat varianty – s bytem a bez bytu. Jednoduché náčrty a pak si 
nad tímto společně sednout a diskutovat.  
p. starosta: Upřímně jsem zvyklaný. Rozhodnuto zatím není nic. Oprava střechy je dotačně 
neuchopitelná věc, věc zateplení není nic proti ničemu, ať byt zůstane nebo se zruší. 
K dnešnímu dni nájemní smlouvu k bytu v hasičárně nikdo nemá. Vše je tedy otevřené. Navrhuji 
tedy oslovit projektanta, aby zhotovil půdorysy ve stupni DUR a poté bychom se setkali a dále 
se domluvili. Dotace na střechu činí 70% a dotace na zateplení obvodových zdí je dle procenta 
úspory → procento dotace. Nyní Vás tedy žádáme pouze o zpracování a podání žádostí.  
  
Usnesení č. 13/11 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu 
č. 129 663 „Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného 
charakteru a hasičských zbrojnic“ při Ministerstvu zemědělství na projekt s názvem „Výměna 
střešní krytiny a opláštění sušící věže požární zbrojnice Lázně Libverda“. 

 
Usnesení č. 13/12 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádostí o dotaci 
z Operačního programu životního prostředí v rámci 70. výzvy, prioritní osa 5., oblast podpory 
5.1 „Snížení energetické náročnosti  veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů 
energie“ na projekt  s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní včetně výměny tepelného 
zdroje budovy Hasičské zbrojnice, č.p. 194 Lázně Libverda. 
 
Usnesení č. 13/13 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu 
spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 13/12. Termín 
plnění je do 31. 7. 2017. 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
pan Svoboda odešel 18:00, přišel 18:02 

pan Švihký odešel 18:20, přišel 18:22 
pan Zapletal odešel 18:48, přišel 18:50 

 
 

Ad 9) 
ZO projednalo nákup kol pro Bikecentrum Libverda.  
Vzhledem k tomu, že spolupráce se společností Merida a její dumpingové podmínky byla 
ukončena. Všechna kola byla vrácena Meridě. Nyní stojíme před otázkou udržitelnosti projektu 
nástupního místa do podzimu roku 2019 – kde hlavní službou je půjčování kol. 
Tak velkou flotilu jakou nám poskytla Merida (25kol) jsme po 7 letech zkušeností usoudili, že je 
zbytečné. Nového partnera jsme našli ve společnosti Rock Machine, přesto navrhujeme 
zakoupit několik kol značky Merida. Flotila Rock Machine čítá od každé velikosti jeden kus.  
Pan starosta seznámil přítomné s financováním  nákupu kol – viz usnesení.  
 
Usnesení č. 13/14 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup flotily MTB pro Bikecentrum Libverda, 
konkrétně 16 ks kol značky ROCK MACHINE za celkovou cenu 306.988,- Kč bez DPH a 6 ks 
kol značky MERIDA za celkovou cenu 191.000,- Kč bez DPH. Pořízení kol značky ROCK 
MACHINE bude financováno formou úvěru od společnosti ESSOX se splatností 24 měsíců, 
pořízení kol značky MERIDA bude financováno přímým nákup a následně refinancováno 
formou úvěru od společnosti Česká spořitelna, a.s. se splatností 24 měsíců. 
 
 
 
 



Usnesení č. 13/15 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana starostu k závaznému objednání předmětné 
flotily MTB v souladu s usnesením č. 13/14. Termín plnění je do 20. 3. 2017. 
 
Usnesení č. 13/16 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností ESSOX 
s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice ve výši 
371.455,- Kč včetně DPH za účelem financování nákupu 16 ks kol značky ROCK MACHINE se 
splatností 24 měsíců bez akontace. 
 
Usnesení č. 13/17 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 13/16. Termín plnění je do 15. 4. 2017. 
 
Usnesení č. 13/18 
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 242.630,- Kč včetně 
DPH za účelem refinancování nákupu 6 ks kol značky MERIDA a ROCK MACHINE se 
splatností 24 měsíců a bez zajištění. 
 
Usnesení č. 13/19 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 13/18. Termín plnění je do 15. 4. 2017. 
 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
 
 
Zapsáno v Lázních Libverda 22.3.2017 
 
 
Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                          Marcel Svoboda 
 
 
Zapisovatelka: Horká Markéta, DiS.                                 Josef Veselý 


