
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. září 2017 

 

Usnesení č. 16/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva 

obce konaného dne 12. 6. 2017. Úkol uložený usnesením č. 15/17 byl splněn. Úkoly uložené usneseními 

č. 10/17, 10/18 zůstávají v kontrole. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 16/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smluvy 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. 



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. 

 


