
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna 2017 

 
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. 

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

 
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. 
 
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. 

 
Usnesení č. 14/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje upravený návrh zadání změny Územního plánu 

Lázně Libverda č. 3. 

 
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 

 
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. 
 
Usnesení č. 14/7 
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. 
 
 
 



 
Usnesení č. 14/8 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi informovat zástupce společnosti 
Libverda Hotels o rozhodnutí ZO v souladu s usnesením č. 14/7. Termín plnění je do 30. 4. 
2017. 
 
Usnesení č. 14/9 
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. 
 
Usnesení č. 14/10 
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. 14/9. Termín plnění je do 31. 5. 2017. 


