
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. září 2018 

 

Usnesení č. 21/1 

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

obce konaného dne 11. 6. 2018. Úkol uložený usnesením č. 20/11, 20/21, 20/23 a 20/25 byly splněny.  

 

Usnesení č. 21/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018. 

 

Usnesení č. 21/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavební akce 

„Energetické úspory objektu SDH č.p. 194, Lázně Libverda“. 

 

Usnesení č. 21/4 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou administraci zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele v souladu s usnesením č. 21/3 včetně následného podpisu Smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem. S textem zadávací dokumentace vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 

20. 10. 2018. 

 

Usnesení č. 21/5 

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 20/14 ze dne 11. 6. 2018, kterým bylo schváleno 

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. 

 

Odůvodnění: 

Po jednání za účasti zástupců obce, zhotovitele, technického dozoru investora a KSSLK bylo doporučeno 

provést rekonstrukci předmětného chodníku včetně kompletní výměny silničních obrubníku v celé délce  

a nerealizovat pouze frézování a pokládku nového asfaltového povrchu. Hlavním důvodem pro tuto 

změnu byl nevyhovující stav stávajících obrubníků, které by se v případě následné rekonstrukce povrchu 

přilehlé krajské komunikace musely stejně dodatečně vyměnit. 

 

Usnesení č. 21/6 

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 včetně kompletní výměny silničních obrubníků, 

od provozovny TOPSTAV směrem do Libverdy. Smluvní cena bude činit 389.912,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 21/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi DSO Mikroregion 

Frýdlantsko a obcemi/městy Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Bulovka, Kunratice, Lázně 

Libverda a Višňová, jejímž předmětem je zapůjčení na dobu neurčitou mobilního pódia Stagemobil 

včetně příslušenství, které bude pořízeno v rámci projektu „Frýdlantsko – kulturní a společenské“, 

podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje.  

 

Usnesení č. 21/8 

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

s usnesením č. 21/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2018. 

 

 



Usnesení č. 21/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO 

Mikroregion Frýdlantsko ve výši 63.108,54 Kč jako alikvotní části spolufinanční účasti obce na pořízení 

mobilního pódia Stagemobil včetně příslušenství, které bude pořízeno v rámci projektu „Frýdlantsko – 

kulturní a společenské“, podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

 

Usnesení č. 21/10 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Příkazní smlouvu o Správě cizího majetku mezi 

Městem Frýdlant a DSO Mikroregion Frýdlantsko, jejímž předmětem je správa mobilního pódia pro 

kulturní a společenské akce Stagemobil, které bylo pořízeno v rámci projektu „Frýdlantsko kulturní a 

společenské“. Současně Zastupitelstvo obce bere na vědomí i Provozní řád, který popisuje a určuje 

podmínky provozu předmětného pódia.  

 


