
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. června 2018 

 

Usnesení č. 20/1 

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

obce konaného dne 26. 4. 2018. Úkol uložený usnesením č. 19/6 a 19/8 byly splněny. Úkoly uložené 

usneseními č. 10/17, 10/18 a 19/4 zůstávají v kontrole. 

 

Usnesení č. 20/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 20/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za rok 2017. 

 

Usnesení č. 20/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2017. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu. 

 

Usnesení č. 20/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková 

organizace, okres Liberec za rok 2017. 

  

Usnesení č. 20/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lázně Libverda, 

příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2017. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu 

 

Usnesení č. 20/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně Libverda, příspěvková 

organizace, okres Liberec za rok 2017. 

 

Usnesení č. 20/8 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa 

bytového hospodářství s.r.o. za rok 2017, který skončil ziskem ve výši 43.850,01 Kč. Zároveň činí 

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to: 

 shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk 

pro doplnění rezervního fondu 

 

Usnesení č. 20/9 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

 

Usnesení č. 20/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu na část pozemku parcelního čísla 

341/1, trvalý travní porost, v k. ú. Lázně Libverda, o výměře cca 600 m
2
 (viz. přiložený snímek 

katastrální mapy) za účelem uskladnění sypkých stavebních materiálů (štěrky, písky apod.). Smluvní 

nájemné za užívání výše uvedeného nemovitého majetku činí 12.000,- Kč/rok. Záměr pronájmu byl řádně 

zveřejněn v souladu s § 39odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto 

záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.  

 

 



Usnesení č. 20/11 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2018. 

 

Usnesení č. 20/12 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Tomáš Jindra, IČ 

46743251, se sídlem Bílý Potok 96, 463 62 p. Hejnice, jejímž předmětem je Výměna střešní krytiny a 

opláštění sušící věže požární zbrojnice č.p. 194, Lázně Libverda. Smluvní cena bude činit 548.816,- Kč 

včetně DPH. 

 

Usnesení č. 20/13 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/12. Termín plnění je do 30. 6. 2018. 

 

Usnesení č. 20/14 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s.,  

IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha – Nové Město, jejímž předmětem je rekonstrukce 

povrchu chodníku na p.p.č. 49/1 v k. ú. Lázně Libverda, od provozovny TOPSTAV směrem do Libverdy, 

v délce cca 240 metrů. Smluvní cena bude činit 260.000,- Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 20/15 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/14. Termín plnění je do 30. 6. 2018. 

 

Usnesení č. 20/16 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 31,80 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 20/17 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla Švihkého k plnému 

zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu od 28. 6. do 15. 7. 2018, tj. v době čerpání 

dovolené v souladu s § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení č. 20/18 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO SMRK za rok 2017 a uzavírá 

závěrečný účet za rok 2017, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez 

výhrad. 

 

Usnesení č. 20/19 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 

2017 a uzavírá závěrečný účet za rok 2017, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 20/20 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o správě cizího majetku s DSO 

Mikroregion Frýdlantsko, IČ 70946213, se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant (dále Beneficient), 

jejímž předmětem je správa části nemovitého majetku Beneficienta, a to bezdrátového varovného a 

vyrozumívacího systému dle přílohy č. 3 této smlouvy, který se nachází na katastru obce Lázně Libverda 

a digitálního povodňového plánu, který se nachází na webovém portálu www.edpp.cz.  

 

Usnesení č. 20/21 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2018. 

 

 



Usnesení č. 20/22 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bezplatný převod majetku do vlastnictví obce Lázně 

Libverda dle smlouvy o správě cizího majetku na bezdrátový varovný a vyrozumívací systém a digitální 

povodňový plán po ukončení udržitelnosti projektu a to od 1. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 20/23 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/22. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2018. 

 

Usnesení č. 20/24 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností ESSOX s.r.o., IČ 

26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice ve výši 197.803,- Kč bez DPH 

za účelem financování nákupu 4 ks MTB kol značky ROCK MACHINE se splatností 24 měsíců bez 

akontace od společnosti CYKLOMAX, spol. s r.o., se sídlem Pardubická 504, 533 52 Srch. 

 

Usnesení č. 20/25 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 20/24. Termín plnění je do 30. 9. 2018. 

 

 


