
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  
dne 24.dubna 2017 v Bikecentru Lázně Libverda,  

Lázně Libverda č.p. 201, parkoviště 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Veselý Josef, Šnajdr Václav,  Svoboda Marcel,  
Karrasová Stanislava 
Nepřítomni - omluveni:  
Zapisovatel: Horká Markéta, DiS. 
Občané a hosté: 3 
 
Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2017 
4. Rekonstrukce topného systému MŠ a ZŠ 
5. Upravené zadání Změny č. 3 ÚP Lázně Libverda 
6. Peněžité dary místním neziskovým organizacím 
7. Umístění reklamních poutačů  
8. Umístění dopravního zrcadla 

 
 

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 
 
 
Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni paní Stanislava Karrasová a pan Václav Šnajdr 
Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel Švihký, za 
členy komise pan Marcel Svoboda a Josef Veselý. 

 
Hlasování: PRO – 7, 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. 14/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 15. 3. 2017. Úkoly uložené usneseními č. 13/4, 13/6, 13/8, 
13/10, 13/15 a 13/17 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 10/17, 10/18, 13/13 a 13/19 
zůstávají v kontrole. 
 
Ad 3) 
ZO po projednalo rozpočtové opatření číslo 1/2017, které se týkalo průtokové dotace pro 
Základní školu Lázně Libverda (převod dotace z Krajského úřadu, přes zřizovatele příspěvkové 
organizaci), mimořádná splátka společnosti Hochtief a to z prostředků, které obec získala jako 
vratku zálohové daně od Finančního úřadu, náklady spojené s výstavbou/rekonstrukcí hřiště u 
panelových domů.  
 

OPDA POL ÚZ   Kč 

  4116 103533063   128 911,68 

  4116 103133063   22 749,12 

  4216 17928 dotace na hřiště 400 000,00 

  Příjmy celkem 551 660,80 



          

3114 5336 103133063 neinvestiční transfer 22 749,12 

3114 5336 103533063 neinvestiční transfer 128 911,68 

      ZŠ 151 660,80 

          

3421 6121 17928 hřiště 600 000,00 

  8124   mimořádná splátka Hochtief 200 000,00 

          

      Výdaje celkem 951 660,80 

          

      V-N -400 000,00 

 
8115 

 
změna stavu krátkodobých prostředků 400 000,00 

 
 
Usnesení č. 14/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
Ad 4) 
ZO projednalo rekonstrukci topného systému v budovách Mateřské a Základní školy. 
Obci se naskytla možnost podat žádost dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje do 
programu 2.1. Program obnovy venkova na projekt s názvem  „Navýšení kapacity parkovacích 
míst na území obce Lázně Libverda“. Obec Lázně Libverda se domluvila s Obcí Kunratice. 
Dotace pro Libverdu by činila cca 500.000,-. Předběžný rozpočet pro MŠ je cca 200.000,- bez 
DPH a pro ZŠ cca 385.000,- bez DPH. 
 
Usnesení č. 14/3 
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  „Navýšení 
kapacity parkovacích míst na území obce Lázně Libverda“. V rámci projektu budou realizovány 
stavební práce spojené s výstavbou nové veřejně přístupné parkovací plochy u panelových 
domů v celkové výši maximálně 600.000,- Kč vč. DPH. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
Usnesení č. 14/4 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu 
spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 14/3. Termín 
plnění je do 28. 4. 2017. 
 
Ad 5) 
ZO projednalo upravenou změnu č. 3 Územního plánu.  
Změna se týká 4 lokalit – lokalita u pana Škarýda, lokalita u pana Pšenského, lokalita vodní 
nádrže u č.p. 1, lokalita pod horskou chatou – budoucí stanoviště Horské služby (horizont 
stavby v roce 2020-2021). 
 
Usnesení č. 14/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje upravený návrh zadání změny Územního plánu 
Lázně Libverda č. 3. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
 



Ad 6) 
ZO projednalo poskytnutí peněžitých darů místním neziskovým organizacím působících na 
území obce - TJ Sokol Lázně Libverda, Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda, Základní 
kynologická organizace Lázně Libverda, Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice. 
Pro rok 2017 navrhujeme pro TJ Sokol a SDH navýšit peněžitý dar na 15.000,- pro každou 
organizaci, v minulých letech to bylo 10.000,-. Pro rok 2017 bude příspěvek pro ZKO L.L. činit 
10.000,- a vzhledem k tomu, že se organizace stěhuje do Hajniště příspěvek v příštích letech 
bude zvážen, případně již nebude poskytován neboť již nebude místní organizací.  
 
Usnesení č. 14/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím 
neziskovým organizacím ve výši: 
 
TJ Sokol Lázně Libverda                  15.000,- Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda   15.000,- Kč 
Základní kynologická organizace Lázně Libverda  10.000,- Kč 
Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice     6.000,- Kč 

 
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

Usnesení č. 14/7 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu 
s usnesením č. 14/6. Termín plnění je do 15. 5. 2017. 
 
Ad 7) 
ZO projednalo zamítnutí žádosti o umístění 2ks velkoformátových reklamních poutačů na 
vjezdech do obce, konkrétně v blízkosti lokality obratiště a objektu č.p. 201. 
ZO nabídlo variantu umístění reklamního banneru na vnitřní straně parkoviště Bikecentra Lázně 
Libverda. 
 
 
Usnesení č. 14/8 
Zastupitelstvo obce po projednání zamítá žádost podanou panem Ing. Petrem Krausem, 
jednajícím za společnost Libverda Hotels, jejímž předmětem je umístění 2 ks velkoformátových 
reklamních poutačů na vjezdech do obce, konkrétně v blízkosti lokality obratiště autobusů a 
objektu bydlení čp. 201. Jako náhradní variantu Zastupitelstvo obce nabízí možnost umístění 
reklamního banneru velikosti 2,9 x 1,2 metru na vnitřní straně plotu parkoviště u Bikecentra 
Libverda. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
Usnesení č. 14/9 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi informovat zástupce společnosti 
Libverda Hotels o rozhodnutí ZO v souladu s usnesením č. 14/8. Termín plnění je do 30. 4. 
2017. 
 
Ad 8) 
ZO projednalo umístění nerozbitného odrazového dopravního zrcadla na sloup veřejného 
osvětlení na křižovatce z „dálnice“ na hlavní silnici vedoucí do Hejnic.  
 
 
Usnesení č. 14/10 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr osazení nerozbitného odrazového 
dopravního zrcadla velikosti 1000 x 800 mm v prostoru křížení silnice  ev. č. III/29015 a místní 
komunikace umístěné na pozemku p.č. 37/2, vše v k.ú. Lázně Libverda. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 



Usnesení č. 14/11 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi požádat Odbor dopravy Městského 
úřadu Frýdlant o stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. III/29015 v k. ú. Lázně 
Libverda v souladu s usnesením č. 14/10. Termín plnění je do 31. 5. 2017. 
 
 
 
Zapsáno v Lázních Libverda 2.5.2017 
 
 
Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                          Stanislava Karrasová 
 
 
Zapisovatelka: Horká Markéta, DiS.                                 Václav Šnajdr 


