
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, které se konalo  
dne 18.září 2017 v zasedací místnosti Informačního centra,  

Lázně Libverda č.p. 17 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Veselý Josef, Karrasová Stanislava, Svoboda 
Marcel  
Nepřítomni - omluveni: Šnajdr Václav 
Zapisovatel: Horká Markéta, DiS. 
Občané a hosté: 9 
 
Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise.  

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

3. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby parkoviště u panelových domů.  

4. Majetkoprávní operace – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č.   

    384 – elektropřípojka.  

5. Ukončení sběru komunálního odpadu do kontejneru u čp. 52.  
6. Uzavření Smlouvy o dílo s firmou KEnergy s.r.o, - zpracování podkladů pro podání žádosti a   
    dotačního managementu projektu „Snížení energetické  náročnosti budovy Hasičské  
    zbrojnice Lázně Libverda“.  
7. Aktualizace „Pasportu místních komunikací Obce Lázně Libverda. 
 
 

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

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

 
Ad 2) 
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 
Úkol uložený usnesením č. 15/7 týkající se zajištění administrace zadávajícího řízení se 
zasláním výzvy podání nabídky minimálně třem dodavatelům ve věci parkovací plochy u 
panelových domů byl splněn. V kontrole usnesení zůstávají  stále 2 body 10/17 a 10/18 se 
týkají restitučních nároků rodiny Hakenů zůstává. 
 
Usnesení č. 15/7 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání 
Zastupitelstva obce konaného dne 15. 6.2017. Úkol uložený usnesením č. 15/7 byl splněn. 
Úkoly uložené usneseními č. 10/17 a 10/18 zůstávají v kontrole. 
 
 
Ad 3) 
Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby parkoviště u panelových domů. Osloveny byly 
3 firmy – SILKOM, spol. s r.o. Frýdlant – ing. Kukal, BREX, Ing. Ježek. Do data ukončení 
podání nabídek, což bylo 22.8.2017 došla pouze 1 nabídka, což byla firma SILKOM, spol. s r.o. 
Ta byla otevřena a následně hodnocena. Tato nabídka splnila veškeré kvalifikační i technické 
předpoklady s tím, že nabídková cena činí 692.162,- Kč včetně DPH. Projekční cena byla 
773.923,- Kč, došlo k úspoře 11%. V případě schválení ceny realizace stavby proběhne 



v průběhu října 2017. K nahlédnutí pan starosta předkládá protokol o otevírání nabídek, 
protokol o posouzení a hodnocení nabídky a odborný posudek.   
 
 
Diskuze:  
p. Svoboda: Prosím ještě jednou termín realizace …   
p. starosta: Zahájení do 15.11.2017 dle smlouvy o díle, realizace zhruba 2 měsíce. 
p. Švihký: Cena vysoká, ale nižší už nebude. Je pro stavbu parkoviště i za těchto podmínek. 
Další parkovací místa jsou nutná vzhledem ke stávající malé kapacitě parkovaní.  
p. Karrasová: Parkoviště je potřeba.  
p. Veselý:  Odpoledne po návratu ze zaměstnání není kde parkovat. 
p. Svoboda: Situace tam je hrozná, není kde parkovat. 
p. Švihký:  Bylo by potřeba parkoviště hned osadit značkou „jen pro rezidenty“, aby si to všichni 
nevyhodnotili  jako parkoviště nástupu na stezky Singltreku pod Smrkem.  
p. starosta: Povolené je to jako veřejná parkovací plocha, budou tam moct parkovat i 
návštěvníci, hosté, příbuzní. Rezident z hlediska vyhlášky je něco jiného. Je to veřejná 
parkovací plocha a nebál bych se toho. 
 
 
Usnesení č. 16/2 
Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů odborného posudku a protokolu o 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci zakázky malé hodnoty na stavební práce s názvem 
„Odstavná plocha p.p.č. 234 – Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které 
splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí SILKOM, spol. 
s r.o. 
 
Usnesení č. 16/3 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 16/2, které bude následně zasláno 
pouze jednomu uchazeči, který nabídku předložil. Termín plnění do 22. 9. 2017. Současně 
ukládá panu starostovi uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou SILKOM, spol. 
s r.o., a to za podmínky, že nebudou ze strany uchazeče podány jakékoliv námitky proti 
rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a lhůta pro podání těchto námitek marně 
uplyne, popř. se uchazeč před uplynutím této lhůty sám vzdá práva na podání námitek. 
 
 

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

 
Ad 4) 
Majetkoprávní operace - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 384 - 
elektro přípojka. Jde o schválení smlouvy, je to standardní smlouva majetkoprávní, kdy na jedné 
stráně stojí Obec Lázně Libverda jako povinný, na druhé ČEZ distribuce a.s. jako strana 
oprávněná. Jedná se o kabelovou přípojku elektro nízké napětí v horní části obce Lázně 
Libverda, pod panem Šádkem rozestavěný domek. Rodinný dům p.p.č. 380/2 má nového 
vlastníka, jež chce standardně připojit kabelovou – sloupovou přípojkou a pod silnicí, která je 
v majetku obce, povede kabel. Jedná se o překop, který bude zatěžovat parcelu č. 384 zemním 
kabelem nízkého napětí distribuční sítě. Břemeno je úplatné podle sazebníku ve výši 1.000,- 
Kč. Uplatní se po realizaci a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu.  

 

Diskuze:  
p. Švihký: Žádné připomínky. 

 

 

 



Usnesení č. 16/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-
4007448/VB/3 na pozemku p.č. 384 v k.ú. Lázně Libverda (elektrická přípojka NN zemním 
kabelem pro RD na ppč. 380/2). 
 
Usnesení č. 16/5 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 16/4.Termín plnění je do 22. 9. 2017. 

 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
 
Ad 5) 
Ukončení sběru komunálního odpadu do velkoobjemového kontejneru na obratišti u čp. 52, 
který obec provozuje minimálně 20 let. Kontejner i bouda se nachází na cizím pozemku, 
původní majitel byl jeden – manželé  Zákostelečtí. Nyní je 5 vlastníků, v archivu nedohledána 
smlouva k oprávnění k užívání pozemku. Záměrem k ukončení sběru komunálního odpadu na 
tomto místě je, že kontejner už do značné míry postrádá smysluplnost, ale závažnějším 
problémem je situace, že se nekontrolovatelně hromadí odpad i od občanů bydlících mimo obec 
a že se mimo provozní dobu kontejneru zde odkládá nelegálně odpad. Celé to tak esteticky  
neladí s lokalitou a likvidace stojí  o to víc peněz. Obecně závazná vyhláška o nakládání 
s odpady vyvěšená 18.12.2014, jež nabyla účinnosti 1.1.2015 se už o velkoobjemovém 
kontejneru u č.p. 52 nezmiňuje. Svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích. Kontejner u čp. 52 se přemístí pro vnitřní účely OÚ jako 
neveřejný. Pro občany by jako kompenzace byly k dispozici bezúplatně 2x ročně - na jaře a 
podzim - v horní a dolní části obce Lázně Libverda 2 velkoobjemové kontejnery na předem 
určeném místě.  
 
Diskuze:  
p. Svoboda: To, co zde poslední dobou vídám, není vůbec hezké. Viděl  jsem tam sedačky, 
nábytek, televizi. Lidi tam hodí vše. Mám obavy, co se stane, až se kontejner odveze. Jestli to 
tam lidé ze zvyku nebudou vozit dál. Navrhuje foto past. Jsem pro 2x ročně udělat svoz. 
p. Karrasová: V provozní době přijelo pár aut . Po uzavření najela další s odpadem, co tam 
nemá dělat. Navrhuje foto past jako pan Svoboda. 
p. starosta: Bude-li tam foto past a nebude kontejner, pak by šlo o černou skládku. Na 
přechodnou dobu se tomu nevyhneme.  
p. Svoboda: 2x ročně si to budou lidi umět naplánovat. 
p. Zapletal:  Prodejci jsou povinni starý elektrospotřebič odvézt, platí to i pro nábytek.  
 
 
Usnesení č. 16/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ukončení pravidelného sběru objemného 
komunálního odpadu do kontejneru umístěného na obratišti autobusů u čp. 52 Lázně Libverda, 
a to k 31. 10. 2017. Současně bude předmětný pozemek p. č. 264/2 vyklizen a předán zpět 
vlastníkům na základě písemné výzvy.  
 
Usnesení č. 16/7 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi zajistit výkon usnesení č. 
16/6.Termín plnění je do 30. 11. 2017. 
 
 

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



 
 

Ad 6)  
Uzavření Smlouvy o dílo s firmou KEnergy s.r.o., IČ 22796975, DIČ CZ22796975, se sídlem 
Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII, jejímž předmětem je zpracování kompletních podkladů 
pro podání žádosti a dotačního managementu projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 
Hasičské zbrojnice Lázně Libverda“ pro zisk dotačních prostředků z OPŽP v rámci 70. výzvy 
v roce 2017. Firma nám již historicky zpracovávala žádost o dotaci včetně energetických auditů 
na zateplení budovy obecního úřadu, ZŠ a MŠ v roce 2015.  
Zpracování projektové dokumentace v cenové nabídce firmy KEnergy s.r.o. představuje částku 
45.000,- Kč bez DHP, energetický posudek 40.000,- Kč bez DHP, drobná inženýrská činnost a 
koordinace činností 5.000,- Kč bez DPH, vlastní zpracování žádosti o dotaci 25.000,- Kč bez 
DHP, administrace žádosti projektu do doby jejího schválení 5.000,- Kč bez  DHP. Celková 
cena těchto služeb je 120.000,- Kč bez DPH. Dotace představuje 50% částky. Projektová 
dokumentace bude k dispozici k 7.10.2017, odborný posudek do 30.11.2017.  
 
 
Diskuze:  
p. Svoboda: Budova hasičské zbrojnice je potřeba rekonstruovat, zateplit, přes 30 let se tu nic 
neřešilo. Je načase rekonstrukci provést, okna i fasáda jsou ve špatném stavu.  
p. Švihký:  Souhlasí s panem Svobodou. 
p. Rodr: Opláštění věže a střecha? 
p. starosta: To je jiná dotace, úspěšná, realizace na jaře 2018. 
 
 
Usnesení č. 16/8 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KEnergy s.r.o., 
IČ 22796975, DIČ CZ22796975, se sídlem Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII, jejímž 
předmětem je zpracování kompletních podkladů pro podání žádosti a dotačního managementu 
projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Hasičské zbrojnice Lázně Libverda“ pro zisk 
dotačních prostředků z OPŽP v rámci 70. výzvy v roce 2017. 
 
Usnesení č. 16/9 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 
s usnesením č. 16/8. Termín plnění je do 22. 9. 2017. 
 

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

 
 
 
Ad 7) 
Aktualizace „Pasportu místních komunikací Obce Lázně Libverda. Pasport má Libverda už od 
90. let, co se týká místních komunikací, byl dělán poměrně záhy po novodobém vzniku obce. 
Bylo záhodno znovu prověřit začlenění jednotlivých místních komunikací do systému 
kategorizace. Cílem pasportu bylo vytvořit aktuální mapový a tabelární podklad evidenci 
místních komunikací v souladu s platnou legislativou na úseku pozemních komunikací. Práce 
provedla a technickou zprávu zpracovala firma Pavel Špulák, Stráž nad Nisou, která 
vypracovala i původní pasport.  
 
Diskuze:  
p. Švihký: Předpokládám, že součástí bude i aktualizace dopravního značení.  
p. starosta: Aktualizace dopravního značení se  v rámci pasportu neřeší. Je možno udělat 
stejným způsobem  aktualizaci dopravního značení.  
 
 



Usnesení č. 16/10 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizaci „Pasportu místních komunikací Obce 
Lázně Libverda“, který zpracovala projektová kancelář dopravních staveb Ing. Špuláka se 
sídlem Pivoňkova 494, 463 03 Stráž nad Nisou. Předmětem tohoto pasportu bylo vytvoření 
aktuálního mapového a tabelárního podkladu pro evidenci místních komunikací v souladu s 
platnou legislativou na úseku pozemních komunikací. 
 
 

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

Diskuze:  
p. Veselý: Voda v kolotoči na novém dětském hřišti u paneláků. 
p. starosta: Dá se vyřešit 2 způsoby, buď gumovými dlaždicemi velikosti 4x4 metry, nebo 
vysypat kačírkem.  
p. Svoboda: Oprava opěrné zdi u Ivanky.  
p. starosta:  Zeptám  se pana Dygrýna. 
 
 
 
Zapsáno v Lázních Libverda 18.9.2017 
 
 
 
 
Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  
                                                                                           Karrasová Stanislava 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Horká Markéta, DiS.                                 Josef Veselý 


