
   Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, 
které se konalo d  ne 11. prosince 2017 v zasedací místnosti 

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17 

Přítomni ZO: 
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Josef Zapletal, Josef Veselý, 
Václav Šnajdr, Stanislava Karrasová, Marcel Svoboda  
Nepřítomni - omluveni: X 
Zapisovatel: Bc. Veronika Pelikánová
Občané a hosté: 12
 

Navržený program: 
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
  3. Zpráva o činnosti MŠ a ZŠ ve školní roce 2016/2017.
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
  5. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 2018.
  6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Odstavná plocha na p.p.č. 234.
  7. Harmonogram zimní údržby.
  8. Změna výkonu funkce veřejného opatrovníka Luboše Šulce.
  9. Střednědobý rozpočtový výhled obce Lázně Libverda 2018-2020.
10. Rozpočet MŠ Lázně Libverda 2018, střednědobý rozpočtový výhled MŠ Lázně
      Libverda 2019-2020.
11. Rozpočet ZŠ Lázně Libverda 2018, střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Lázně Libverda
      2019-2020.
12. Směrnice - pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Obcí
      Lázně Libverda.
13. Úprava stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko.
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru – předfinancování části projektu „Česko-polské
      stezky pod Smrkem v Jizerských horách – II. Etapa“.
15. Uzavření smlouvy o dílo – výkon funkce osoby odborné provozovatele ČOV

Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

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

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



Ad 2) 
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 

Usnesení č. 17/1
Zastupitelstvo  obce  po  projednání bere  na  vědomí kontrolu  usnesení  z minulého
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. 9. 2017. Úkol uložený usnesením č. 16/3,
16/5,  16/7 a 16/9 byly splněny.  Úkoly uložené usneseními  č.  10/17,  10/18 zůstávají  v
kontrole.

Ad 3) 
Paní ředitelka Bc. Martina Melková seznámila přítomné ZO s činností Mateřské školy ve
školním roce 2016/2017. Děti se účastnily mnoha akcí, upozorňuje na povinné předškolní
vzdělávání. Do MŠ dochází 18 dětí, z toho jsou 3 integrované, vznikly 2 pracovní místa
pro 2 asistentky. Seznámení s činností školní kuchyně, vaření pro cizí strávníky, opravami
v MŠ, chystanými akcemi a jejich organizací.  

Diskuze: 
p. Švihký: MŠ funguje perfektně
p. Svoboda: hodnotí kladně počet dětí (18)
p. Kellner: ví se, kolik dětí nastoupí?
p. Melková: zápis se bude konat v květnu 2018, těžko odhadnout
p. Prchlal: bude i nadále fungovat projekt s Polskem?
p. Melková: ano, bude se pokračovat, MAP Frýdlantsko zpracuje žádost o dotace EU
p. starosta: pozor při administrování projektu na předfinancování, nutno plánovat s 
rozmyslem, může to být na dost dlouhou dobu

Paní ředitelna Základní školy Mgr. Daniela Votavová přítomné seznámila s činností žáků
ve školním roce 2016/2017. Žáci se účastní mnoha sportovních, kulturních a ekologických
akcí. ZŠ provozuje odpolední školní klub, který má na žáky velmi pozitivní vliv. Škola se
účastní  mezinárodního  vzdělávacího  programu Ekoškola,  bude počtvrté  obhajovat  titul
Ekoškola.  Seznámení  s  proběhlými  opravami  i  těmi  chystanými.  Do  školy  současně
dochází 23 žáků.

Diskuze: 
p.  starosta: Naše ZŠ je velmi aktivní a má prestiž.
p.  Prchal T.: je možné vyřešit parkování u ZŠ? 
p.  ředitelka  ZŠ: už  je  vyřešeno,  u  dolního  hřiště,  bývalého  dopravního. V zimě je  to
problém, díky údržbě.
p. starosta: nutno zmapovat parkovací možnosti u ZŠ a MŠ.

Usnesení č. 17/2
Zastupitelstvo  obce  po  projednání bere  na  vědomí zprávu  o  činnosti  Mateřské  školy
Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2016/2017.

Usnesení č. 17/3
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně
Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2016/2017.



Ad 4) 
ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3/2017 Obce Lázně Libverda. Příjmy se navyšují 
návrhově o 135.061,79 Kč, výdaje o 406.254,79 Kč, rozdíl činí 271.193 Kč.

Usnesení č. 17/4
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

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

Ad 5)
Dále bylo ZO projednáno předběžné rozpočtové opatření č. 4  k rozpočtu za rok 2017  pro 
operace, které vzniknou za období od data 11. 12. do 31. 12. 2017  bez určení konkrétní 
výše v Kč a rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 2018. 

Usnesení č. 17/5
Zastupitelstvo  obce  po  projednání schvaluje předběžně  rozpočtové  opatření  č.  4  k
rozpočtu za rok 2017  pro operace, které vzniknou za období od data 11. 12. do 31. 12.
2017  bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 
 Výdaje  k  odvrácení  škod,  prevenci  havárií,  řešení  havárií  a  živelních  pohrom,

výdaje  ve  stavu  nouze,  výdaje  na  vyměřené  pokuty,  výdaje  dle  pravomocného



rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového
prodlení. 

 Změny  rozpočtu  v  důsledku  upřesnění  členění  dle  plné  rozpočtové  skladby  v
případech přesunů příjmů a výdajů.  

Usnesení č. 17/6
Zastupitelstvo  obce  po  projednání  pověřuje starostu  obce  v působnosti  rady  obce
prováděním rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 17/5.

Usnesení č. 17/7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  rozpočtové provizorium do doby schválení
řádného rozpočtu na rok 2018. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční
provozní  výdaje  ve  výši  1/12  rozpočtu  roku  2017  a  zároveň  v tomto  období  nebudou
uskutečněny kapitálové výdaje nad 100 tis. Kč.

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

Ad 6)
ZO projednalo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou SILKOM, spol. s r.o., IČ 
46713158, DIČ CZ46713158, se sídlem Dlouhá 3037, 464 01  Frýdlant, jehož předmětem 
je změna termínu dokončení stavební akce s názvem „Odstavná plocha ppč. 234 – Lázně 
Libverda“ nejpozději do 30. 4. 2018, dále navýšení ceny díla o částku 115.291,- Kč bez 
DPH za vícepráce na sanaci podloží.  

Diskuze: 
p.  Švihký, p. Svoboda: vše bylo řečeno, opatření jsou nutná
p.  starosta: drenáž funguje, voda proudí pod, nedostává se do vrchních vrstev.

Usnesení č. 17/8
Zastupitelstvo  obce po projednání schvaluje  uzavření  dodatku  č.1  ke  Smlouvě o dílo
s firmou SILKOM, spol. s r.o., IČ 46713158, DIČ CZ46713158, se sídlem Dlouhá 3037,
464 01  Frýdlant, jehož předmětem je:

1. Změna termínu dokončení stavební akce s názvem „Odstavná plocha ppč. 234 –
Lázně Libverda“ nejpozději do 30. 4. 2018.

2. Navýšení ceny díla o částku 115.291,- Kč bez DPH za prokazatelné vícepráce na
sanaci podloží (zvodnění výkopové jámy).

Usnesení č. 17/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek č. 1
smlouvy v souladu s usnesením č. 17/8. Termín plnění je do 15. 12. 2017.

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

Ad 7)
ZO projednalo harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní období 
2017/2018. V návrhu harmonogramu se nic zásadního nemění. Obec nemá podněty, aby 
byla provedena v harmonogramu změna. Při vyhlášení sněhové kalamity harmonogramy 
zimní údržby neplatí. Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu. 

p. Zapletal – odešel 17.54h., přišel 17.58h.



Diskuze: 
p.  Veselý: když padá sníh, je potřeba i o víkendu ráno v 7 odklízet sníh.
p. Melková, p. Kellner: sníh byl uklizen.
p. starosta: systém úklidu existuje, se sněhem je věčný boj, bude o to postaráno.
p. Švihký:  krajská silnice – pramenící voda tekoucí na silnici nad kavárnou.
p. starosta: S krajskou správou silnic bude kvůli pramenící vodě jednání, také kvůli solení.
Výjimka vy mohla být v únoru, danou věc schvaluje CHKO. 
p.  Prchlal  T.:  krajská  komunikace  od  kavárny až  pod  bývalý  Parkhotel  je  pod  úrovní
chodníků, je zde dešťová kanalizace, nemělo by docházet k vsakování. Výjimka by měla
být vykomunikovatelná.
p. starosta: Určitě, požádáme o výjimku Krajskou správu silnic, budeme čekat, jak se k
tomu případně postaví Ministerstvo zdravotnictví. 

Usnesení č. 17/10
Zastupitelstvo  obce  po  projednání  schvaluje  harmonogram  zimní  údržby  místních
komunikací pro zimní období 2017/2018.

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

Ad 8) 
ZO projednalo změnu výkonu funkce veřejného opatrovníka Luboše Šulce. S odchodem 
paní Horké na MD je nutné, aby někdo tuto funkci převzal. Ujímá se jí pan starosta.

Usnesení č. 17/11
Zastupitelstvo  obce  po  projednání  pověřuje  Jana  Pospíšila,  starostu  Obce  Lázně
Libverda, narozeného 24. 7. 1970, bytem Lázně Libverda 196, PSČ 463 62, aby obec
zastupoval a jejím jménem jednal ve věci výkonu funkce veřejného opatrovníka Luboše
Šulce, narozeného 14. 10. 1972, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p.Hejnice, zbaveného
způsobilosti k právním úkonům rozsudkem Okresního soudu v Liberci, č.j. Nc 270/90-13
ze dne 8. 4. 1991. Pověření v této věci pro Markétu Horkou, referentku Obecního úřadu
Lázně Libverda se tímto ruší.

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

Ad 9) 
ZO projednalo střednědobý rozpočtový výhled obce Lázně Libverda 2018-2020. 



Usnesení č. 17/12
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na léta
2018 až 2020.

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

Ad 10) 
ZO projednalo rozpočet MŠ Lázně Libverda 2018 a střednědobý rozpočtový výhled MŠ 
Lázně Libverda 2019-2020. 



Usnesení č. 17/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  rozpočet Mateřské školy Lázně Libverda,
příspěvkové organizace na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 3.304.500,-
Kč.

Usnesení č. 17/14
Zastupitelstvo  obce po projednání schvaluje  střednědobý rozpočtový  výhled Mateřské
školy Lázně Libverda, příspěvkové organizace na léta 2019 a 2020.

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

Ad 11) 
ZO projednalo rozpočet ZŠ Lázně Libverda 2018 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 
Lázně Libverda 2019-2020. 





Usnesení č. 17/15
Zastupitelstvo  obce po projednání schvaluje  rozpočet  Základní  školy Lázně Libverda,
příspěvkové organizace na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 3.428.732,-
Kč.

Usnesení č. 17/16
Zastupitelstvo  obce  po  projednání schvaluje  střednědobý  rozpočtový  výhled  Základní
školy Lázně Libverda, příspěvkové organizace na léta 2019 a 2020.

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

Ad 12) 
ZO projednalo   Směrnici  -  pravidla  rozpočtového procesu pro  příspěvkové organizace
zřízené  Obcí  Lázně  Libverda.  Dotčenými  příspěvkovými  organizacemi  jsou  MŠ  a  ZŠ
Lázně Libverda. Vysvětluje střednědobý výhled rozpočtu, jak se sestavuje, jeho minimální
strukturu, to se týká i rozpočtu a  struktury vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu.

Usnesení č. 17/17
Zastupitelstvo  obce  po  projednání  schvaluje Pravidla  rozpočtového  procesu  pro
příspěvkové organizace zřízené Obcí Lázně Libverda.

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

Ad 13)
ZO projednalo úpravu znění stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko, jehož členem je Obec 
Lázně Libverda od samého začátku. Úprava se týká zanesení aktuální legislativy, ostatní 
ustanovení jsou beze změny. 

Usnesení č. 17/18
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úpravu stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko
podle předloženého materiálu.

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

Ad 14)
ZO  projednalo  dodatek  č.  1  s  Českou  spořitelnou,  a.s.  ke  Smlouvě  o  úvěru  –
předfinancování části projektu „Česko-polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách – II.
Etapa“, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti do 30. 6. 2018. Dotace zatím
nedorazila, čeká se na finální schválení kontroly z polské části, a potom jako celek se
teprve může proplatit. 

Diskuze: 
p.  Svoboda:  není v Polsku zásadní problém?
p. starosta: ne, není. Jde jen o kontrolu jednotlivých administrativních věcí. 
p. Švihký: Částka skočí o 10.000 Kč?



p. starosta: za půl roku je to asi 6.800 Kč.
p. Švihký: dá se to pak někde uznat v projektu?
p. starosta: Úroky jsou neuznatelné.

Usnesení č. 17/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s
Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 za
účelem předfinancování  části  projektu  s  názvem „Česko-polské stezky pod Smrkem v
Jizerských horách – II. etapa“, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti do 30.
6. 2018.

Usnesení č. 17/20
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek č. 1
smlouvy v souladu s usnesením č. 17/19. Termín plnění je do 31. 12. 2017.

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

Ad 15)
ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Hugo Turza, se sídlem Podbabská 10,
160  00  Praha  6,  IČ  18423884.  Jejím  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. Celková smluvní cena za předmětné práce pro období leden až
prosinec 2018 činí 272.794,- Kč bez DPH. 
Zvýší se náklady za odběry a rozbor z důvodu nutnosti  zvýšení odběrů z 6 na 12  za
měsíc, tím i počet odborných zpráv. Došlo k navýšení asi o 38.000 Kč bez DPH. V této
problematice v této oblasti je odborník ale nutností. 

Diskuze: 
p.  Švihký:  ceny jsou tabulkové, podle velikosti čističky, jde o standardní věci.
p. Šnajdr:  až bude čistička modernizovaná, bude se uvažovat o někom z bližšího okolí?
p. starosta: ceny budou ale stále stejné, rozdíl bude jen v ceně za cestu.
p. Veselý:  není někdo z Liberce?
p. starosta: ano, ale cenově jsou stejní. Máme povinnost mít odborníka.

p. Svoboda -  odešel v 18.42h., vrátil se 18.45h.

Usnesení č. 17/21
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. Celková smluvní cena za předmětné
práce pro období leden až prosinec 2018 činí 272.794,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 17/22
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít  příslušnou smlouvu v
souladu s usnesením č. 17/21. Termín plnění je do 31. 12. 2017.

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



Diskuse:
p. Porubský: poděkování za TJ Sokol Lázně Libverda z.s., pozvání na chystané akce.
p. Prchlal V.: poděkování za kynologickou organizaci.

Zapsáno v Lázních Libverda 20.12.2017

Starosta obce:   Ing. Jan Pospíšil                                                    Ověřovatelé zápisu:
                                                                                                         Marcel Svoboda

                                                                                                            

                                                                                                            Josef Veselý
Zapisovatelka: Bc. Veronika  Pelikánová


