
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. března 2017 

 
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. 

 
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. 

 
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.  
 
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. 

 
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.  
 
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. 

 
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. 



 
 
 
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. 

 
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. 
 
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. 

 
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. 
 
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 231.110,- Kč včetně 
DPH za účelem refinancování nákupu 6 ks kol značky MERIDA 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. 


