
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda, 
které se konalo  

dne 26.dubna 2018 v Bikecentru Lázně Libverda,  
Lázně Libverda č.p. 201, parkoviště 

 
Přítomni ZO: Ing. Jan Pospíšil, Švihký Pavel, Zapletal Josef, Veselý Josef,  Svoboda 
Marcel,  Karrasová Stanislava 
Nepřítomni- omluveni: Šnajdr Václav 
Zapisovatel: Kateřina Sádovská 
Občané a hosté: 4 
 
Navržený program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Rozpočet obce na rok 2018. 
3. Podání opětovné žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci Hasičské zbrojnice ze 

zdrojů MVČR. 
4. Rozdělení peněžitých darů neziskovým organizacím. 
5. Příspěvek na slavnostní zahájení lázeňské sezony 2018( příspěvek obce). 
6. Schválení smlouvy o zajištění služeb pověřence ve věci ochrany osobních údajů 

(GDPR).  
 

Program byl schválen 6 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 pan Josef Zapletal, paní Stanislava Karrasová. 

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

 
Usnesení č. 19/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2018. Úkol uložený usnesením č. 
18/4, 18/8 a 18/10 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 10/17, 10/18 zůstávají 
v kontrole. 
 
Ad 2)  
 
Návrh rozpočtu pro rok 2018: 
 
Příjmy:    14 641 879,-  
Převod z minulého roku:      737 583,- 
Příjmy celkem:   15 379 462,- 
 
 
Výdaje:    13 522 750,- 
 
 
 



Diskuze: 
 
Marcel: Zásadní výdaj bude letos rekonstrukce hasičské zbrojnice.  Myslím se, 
že hasičárna není v dobrém stavu a je dobře, že bude opravena. 
P. starosta: Ještě jeden důležitý výdaj bude oprava chodníku od úřadu k hotelu 
Central za 50% finanční spoluúčasti pana Pižla a oprava chodníku od pana 
Pšenského směrem k lázním. 
Pí. Kiliánová: Chtělo by zapracovat na bytovém hospodářství. 
 
 
Usnesení č. 19/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako 
přebytkový ve výši příjmů 14.641.879,- Kč a výdajů 14.126.179,12 Kč. Přebytek 
rozpočtu ve výši 515.699,88 Kč je připraven k zapojení do výdajů rozpočtu dle 
budoucích potřeb obce. 

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

Ad 3) 
Podání opětovné žádosti o dotaci na vnitřní rekonstrukci Hasičské zbrojnice ze zdrojů 
MVČR. 
 

- Výměna krytiny, zateplení, dovybavení jednotky, vnitřní rekonstrukce 
 
P. starosta: Na vnitřní rekostrukci momentálně nemáme finanční prostředky, loni 
jsme podali žádost dotaci, která byla přijata a akceptována ale nebyla podpořena. 
V návrhu je to samé pro letošní rok jelikož za to,že čekáme rok, máme další plusové 
body. 

 
Usnesení č. 19/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr opětovného podání žádosti o 
investiční dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ při Ministerstvu vnitra, 
Generálního ředitelství HZS ČR na projekt s názvem  „Stavební úpravy vnitřních 
prostor Hasičské zbrojnice Lázně Libverda“. Předmětem projektu je rekonstrukce 
ústředního topení, rozvodů vody a kanalizace, stavební úpravy soc. zázemí, šaten, 
školící učebny a kanceláře velitele, vše v souladu ČSN 735710. Rozpočet projektu 
bude činit maximálně 1.500.000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 19/4 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou 
projektovou přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu 
s usneseními č. 19/3. Termín plnění je do 19. 3. 2018. 

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



Ad 4) 
 
Rozdělení peněžitých darů neziskovým organizacím 
 
P. Starosta: Kynologická organizace už nesídlí v Libverdě, ale v Hajništi v prostoru. 
Tím pádem navrhuji rozdělit  10. 000,- co loni dostali, rozdělit sokolům a hasičům.  
Dále příspíváme centru Mateřídouška 6. 000,-. 
P. Švihký: Souhlasím. 
 

Usnesení č. 19/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru 
následujícím neziskovým organizacím ve výši: 

 

TJ Sokol Lázně Libverda      20.000,- Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda   20.000,- Kč 

Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice     6.000,- Kč 

 

Usnesení č. 19/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy 
v souladu s usnesením č. 19/5. Termín plnění je do 31. 5. 2018. 

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

Ad 5) 
 
P. Starosta: Lázně Libverda a.s. mají nový management, ředitelkou je mgr. Ing. 
Vladana Horáková, která provedla řadu změn ve společnosti. Jednou z nich je i 
příprava této akce, bohužel bez nás. Navrhuji 50. 000,- (loni to bylo 35. 000,-) 
příspěvek. 

Usnesení č. 19/7 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
50.000,- Kč na konání kulturní akce „Zahájení lázeňské sezóny 2018“. Příjemcem 
předmětného příspěvku bude společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. 

 

Usnesení č. 19/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 19/7. Termín plnění je do 31. 5. 2018. 

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

 



Ad 6) 

Schválení smlouvy o zajištění služeb pověřence ve věci ochrany osobních údajů 
(GDPR).  
 
P. Starosta: Náš obecní úřad, kterým je na tom bohužel personálně špatně nebude 
připraven této směrnici zcela vyhovět. Samozřejmě se pokusíme dostát všem 
povinnostem. Jedna z hlavních povinností je zřízení pověřence, který nesmí 
vykonávat nikdo ze zaměstnanců obecního úřadu. 
 
18:12 P. Zapletal odchod 
18:13 P. Zapletal příchod 
 

Usnesení č. 19/9 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zajištění služeb 
pro pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřenou mezi obcí Lázně Libverda 
a Holubová advokáti s.r.o., IČ 246 86 727 se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, 
Karlín, 186 00 Praha a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

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

 

Diskuze: 
Marcel: K rekonstrukci budov- všichni víme, že některé budovy potřebují rekonstrukci 
a máme podané různí žádosti o dotace. Musíme si totiž uvědomit, že se u nás v obci 
nachází budovy o které by byla škoda přijít a tím pádem mají větší důležitost. Dále 
jsem rád, že se řeší oprava silnice z Lázní Libverda do Nového města. 
Pí. Kiliánová: Chápu , že jsou tu prioritní budovy, ale já bych byla ráda, kdyby se ty 
finance co se vybraly za nájem, vracely do budov. 
 
 
 
Zapsáno v Lázních Libverda 26.4.2018 
 
 
Starosta obce:  Ing. Jan Pospíšil                                       Ověřovatelé zápisu:  

                          Marcel Svoboda 
 
 
Zapisovatelka: Kateřina Sádovská                                 Josef Veselý 
 

 
 


