
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 11. června 2018 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Josef Zapletal, Josef Veselý, Stanislava Karrasová, 
Marcel Svoboda   
Nepřítomni - omluveni: Václav Šnajdr 
Zapisovatel: Kateřina Sádovská 
Občané a hosté:2 
  
 
Navržený program:  
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise.  

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

  3. Závěrečný účet obce za rok 2017 a schválení účetní závěrky 

  4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a Správy bytového  

      hospodářství s.r.o. za rok 2017. 

  5. Majetkoprávní operace– pronájem části pozemku p.č. 341/1 v k.ú. Lázně 
Libverda 

 

 

  6. Vydání nové obecně závazné vyhlášky č.1 2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 

7. Schválení zadání stavební  zakázky na rekonstrukci střešní krytiny a sušící věže 
na obecní hasičárně s firmou Tomáše Jindry. 

8. Schválení zadání zakázky společnosti Eurovia na rekonstrukci povrchu chodníku 
směrem od p. Pšenského do Lázní Libverda. 

9. Schválení ceny stočného pro rok 2018. 

10. + 11. Vzetí na vědomí znění závěrečného účtu DSO Smrk a regionu Frýdlantsko. 

 
Program byl schválen 6 hlasy členů ZO  

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

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Ad 2)  
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.  
 
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. 
 
Ad 3) 
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
      - účetní audit provádí firma eConsult a to v několika etapách. Za loňský rok 
nebyly zjistěny žádné chyby. Zpráva je k nahlédnutí na OÚ a nebo na internetu na 
úřední desce v archivu 
 
Závěrečný účet 

- výdaje byly o 600 000Kč nižší než příjmy 
- Majetek obce ze rozrostl o necelé 2 000 000 Kč (jedná se zejména o 

technické zhodnocení stávajícího majetku různými rekonstrukcemi) 
- Konečný součet majetku je 131 315 940 Kč 

 
MŠ zisk 155 201,16Kč  
ZŠ  zisk  60 667,18 Kč 
 
Diskuze: Marcel Svoboda: Podle čeho auditor vše posuzuje? 

      P. starosta: Posuzuje podle rizika. 
Ad 3) 
 Náklady 1 155 451, 45Kč (Největší část tvoří spotřeba plynu a elektřiny) 
  Výnosy 1 199 302, 06 Kč (Největší část tvoří prodej tepla- ohřev vody) 
 
Diskuze: P. Prchal: Paneláky nejsou napojeny na centrální kotelnu? 
               P. starosta: Každý panelák  má svoje od roku 1999. 

 
 
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 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
Ad 5) 
Pan starosta předkládá fotografii pozemku p.č. 341/1 v k.ú. Lázně Libverda- 
trávníkové fotbalové řiště + pozemek pod fotbalovým hřištěm, který se využívá jako 
parkoviště při různých akcích nebo jako prostor ke skladování obecního materiálu. 

O prostor pod fotbalovým hřištěm by měl zájem pan Tomáš Prchal a využíval by ho 
ke skladování sypkých stavebních materiálů (písek,štěrk, aj.). 

Usnesení č. 20/9 
Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2018, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 

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

Ad 6) 
 
Pan starosta seznamuje s nájemní smlouvou pro pana Tomáše Prchala: 
Předmět nájmu: část pozemku p.č. 341/1 v k.ú. Lázně Libverda, který se bude 
využívat ke skladování sypkého stavebního materiálu.) záměr byl zveřejněj na úřední 
desce po dobu 15 dnů a nebyly vznešeny žádné připomínky) 
Cena nájmu: 12 000 Kč/ 1rok s pololetní splatností 
Doba nájmu: 1.7.2018.- 30.6.2028 
Veškeré úpravy které nájemce provede, provede na vlastní náklady a po skončení 
doby nájmu nemá nárok na finanční úhradu. 
 
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 m2 (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. 

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

 
Ad 7) 
 

Pan starosta seznamuje  s cenou stavební zakázky: 
Materiál: 238 558 bez DPH 
Práce:    214 609 bez DPH 
Celkem: 548 816 Kč s DPH 
 
Diskuze:  
Marcel Svoboda: Rekonstrukce se bude provádět přes prázdniny, podívejte se na 
vzorník barev. 
 
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. 

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

 

Ad 8) 
 
Vzhledem k tomu, že se nyní rekonstruuje silnice směrem na Ludvíkov, máme 
k dispozici materiál na opravu chodníku. V návrhu je frézování betonového chodníku 
a následná pokládka betonového asfaltu ve stejné šířce jako byla původní. 
Cena: 259 817 Kč s DPH 
 
Diskuze: 
Tomáš Prchal: Vzhledem k tomu, že se v tomto pohybuju,tak dokážu posoudit co je 
hezké. Pokud máte v plánu do budoucna obec realizovat , tak si myslím, že není 
dobrý nápad pokládat na chodník nevzhledný asfalt. Naše firma nyní pracuje 
s žulovou dlažební kostkou a vypadá to mnohem lépe. 
 
Marcel Svoboda: Žulové dlaždice určitě vypadají lépe, ale vzhledem k návštěvnosti 
lázní, kdy lidé chodí s kufry na kolečkách si nemyslím, že je to dobrý nápad. 
 



Pan starosta: Nemyslím si, že bychom se vešli do rozpočtu 260 000Kč s žulovými 
kostkami. Bavíme se o částečné rekonstrukci chodníku v části, který je mimo obec a 
asfaltový povrch by určitě neměl ničemu ublížit. 
 
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. 

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

Ad 9) 
   

Pan starosta: vzhledem k situaci na OÚ schvalujeme cenu se zpožděním. 
 
Cena stočného na r. 2018: 31,80Kč 
 
Kompletní odborné zastoupení našeho odpadového hospodářství převzal ing. Hugo 
Turza. 
 
Usnesení č. 20/16 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 
31,80 Kč bez DPH. 

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

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. 
 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
Ad 10) 
Závěřečný účet: 
Původní rozpočet 230 940Kč 
Výdaje 264 538 Kč 
Příjmy 592 161 Kč 
 
 



 V loňském roce přistoupilo město Hejnice, takže nyní  svazek má nyní 4 členy – 
Nové Město p/ Smrkem, Frýdlant, Lázně Libverda a Hejnice. 
 
Ad 11) 
Rozpočtové příjmy 13 625 118 Kč  
Rozpočtové výdaje 12 000 852 Kč 
 
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 Závěrečný účet DSO Mikroregion 
Frýdlantsko 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.  
 

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

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

 

 

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. 

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



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. 

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

 
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. 
 

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

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

 

 

Veřejná diskuze: 
 
Marcel Svoboda: Břehy kolem potoka nejsou posekané. 
Tomáš Prchal: Ze zastávky „ obratiště“ se postupně stává místo ,k de parkují cyklisti 
svými vozy a zabírají tak místo pro autobus a parkují i na zeleni. Dále bych chtěl 
upozornit na večně plné nádoby na tříděný odpad, předvším na smíšené plasty. Také 
bych chtěl, připomenout údržbu zeleně kolem schodů směrem k obří sudu, je to 
zarostlé. 
Pan starosta: Parkování projednám s policejním obvodem v Hejnicích, popř. 
vybavíme místo značkami. 
 
 
 
 
Starosta obce:                                                        Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Jan Pospíšil             Stanislava Karrasová 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
Zapisovatelka:                                              
Kateřina Sádovská                                                     Josef Zapletal 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
                   

           

 


