
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 26. září 2018 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Stanislava Karrasová, Marcel Svoboda, Václav 
Šnajdr   
Nepřítomni - omluveni: 2  Josef  Zapletal, Josef Veselý 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 5 
  
 
Navržený program:  
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

  3. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

  4. Zadávací řízení na výběr zhotovitele akce „Zateplení, výměna oken a dveří u  

      Hasičské zbrojnice č.p. 194.“               

  5. Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku Libverda – Hejnice 

  6. Zapojení obce do projektu „Frýdlantsko – kulturní a společenské.“  

 

 

Program byl schválen 5 hlasy členů ZO  
 

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

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Ad 2)  
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.  
 
Usnesení č. 21/1 
Zastupitelstvo obce pro projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konané dne 11. 6. 2018. Úkol uložený usnesením č. 
20/11, 20/21, 20/23 a 20/25 byly splněny. 
Ad 3) 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 

- Dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Lázně Libverda (potravinová 
pomoc dětem) 

- Dotace Singltrek stezka – 1. 426. 856,- 
- Rozpočtové opatření je plusové – necelých 400.000,- 

 
Diskuze: Pan Svoboda: U té dotace byl nějaký úvěr od spořitelny, je to tak? 
               Pan Starosta: Ano byl, ten se samozřejmě splatil. 



Usnesení č. 21/2 
Zastupitelstvo obce pro projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 
 
 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
Ad 4) 
Zadávací řízení na výběr zhotovitele akce „Zateplení, výměna oken a dveří u 
hasičské zbrojnice č.p. 194.“ 
Veřejná zakázka druhé etapy: v květnu 2018 přidělena dotace ve výši 1. 104. 554,- 
Dofinancování 1. 200. 000,-, realizovaná do konce roku 2019. Do 24. října 2018 je 
potřeba předložit dokumentaci Státnímu fondu životního prostředí s výběrem 
zhotovitele, který bude akci následně realizovat. Tři firmy osloveny. 
 
Diskuze: Pan Svoboda: Budeme čekat na nabídky a doufejme, že nás některá                       
                                       příjemně překvapí. 
                Pan Starosta: Problém nastane, když by nepřišla žádná, popřípadě o   
                                       dotaci přijdeme. Doufejme, že nabídka přijde, s tím, že za       
                                       zadavatele to budu muset podepsat já (časově to   
                                       nevychází), takže veškerá zodpovědnost je na mě.  
                                       Momentálně se dokončuje střecha, což je etapa první. 
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
Ad)  
Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku Libverda – Hejnice. Zrušit 
usnesení ze dne 11. června 2018 a přijmout nové. Důvodem je, kdy se schválila 
smlouva s Eurovií na rekonstrukci povrchu chodníku v celkové částce 235. 000,-, 
došlo následně k tomu, že jsme se na místě setkali za účasti zástupců obce, 
zhotovitele, technického dozoru investora KSSLK a doporučili vyměnit i obrubníky. 
Nepočítali jsme s výdejem 460. 000,-. Eurovia následně kontaktovala, že nabízí 
řešení. Polovinu částky zaplatíme letos a částku další (bez navýšení) na jaře 2019. 
 
Diskuze: Pan Švihký: Chodník je krásný, lidé už po něm běhají. 
               Pan Svoboda: Chodník se trochu protáhl, že? O 4, 5 metrů. 
               Pan Starosta: Bez navýšení ceny, udělali zhruba 20 metrů navíc a znovu  s 
               se otevřela otázka, zdali chodník neprotáhnou, což by bylo velice účelné. 
               Pan Jeřábek: Jako směrem do Libverdy? 
               Pan Starosta: Ano, až k Bikecentru. 



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 obrubníků 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. 
 
 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
Ad 6)  
Zapojení obce do projektu „Frýdlantsko – kulturní a společenské“ 
Mikroregion Frýdlantsko, svazek 18 obcí, včetně Libverdy, je samostatná právnická 
osoba, která podala žádost o dotaci na Liberecký kraj na projekt pořízení mobilního 
pódia, pro konání kulturních a společenských akcí na Frýdlantsku. 
Pan Starosta předkládá fotografie mobilního pódia německé výroby.  
Majetek to bude Mikroregionu Frýdlantsko. Sedm obcí, které se připojili k projektu, 
Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Bulovka, Kunratice, Lázně Libverda a 
Višňová by pódium měli na základě smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce 
„vypůjčeno“  je bez finančního plnění.  
Pan Starosta navrhl, aby každá obec měla právo říct si dvě akce dopředu. Obec 
Lázně Libverda si ho vypůjčí na 30. 4. – čarodějnice a na rozsvícení Vánočního 
stromu. Každá ze sedmi obcí nemá omezeno kolikrát za rok ho využijí. Do 31. 3. se 
akce nahlásí, dají se závazně do kalendáře a posléze bude možnost nabídnout 
pódium za úplatu dalším obcím (10.000 – 15.000 Kč,-). Obec Lázně Libverda může 
pódium bezplatně zapůjčit i pro Hasiče nebo Sokoli, s tím, že budeme garantovat 
případné škody. 
Správce bude Městský úřad Frýdlant, uskladněno bude v hasičské zbrojnici. 
Lázně Libverda zaplatila 63. 108, 54 Kč. 
 
 
Diskuze: Pavel Švihký: Pódium jsem přivezou nebo jestli to výpůjční město bude          
Frýdlant a někdo si tam pro to bude muset zajet? 



Pan Starosta: Je tam standartní závěs. Náš trafik si s tím poradí. Potřeba k tomu typ  
                       řidičského průkazu typu E. 
Paní Svatá: Já bych se jenom zeptala, 5x7 metrů a vyrábějí to Němci za 1,5 milionu 
korun. Němci jsou podmínkou té dotace? Jestli by se to v Česku nedalo pořídit 
levněji? Mě to připadá strašně drahé. 
Pan Starosta: Dalo by se to pořídit u nás levněji. Nabídky byly tři. Český výrobce, 
s tím, že ta cena byla poloviční, ale já jsem se byl podívat pouze na to německém, 
ale pan Demčák, jakožto specialista na pořádání takových akcí a člověk, který tomu 
z nás nejvíce rozumí a společně s panem Getzem, starostou Kunratice, objeli 
všechny a jednoznačně se přiklonili k tomu německému. Kvalita, zpracování a 
potenciální životností 10 let, vyhrálo. 
                
 
 
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. 22/7. 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. 
 
 
  

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
 
 



Veřejná diskuze: 
Pan Svoboda: Jak jsme se bavili o navýšení popelnic pro směsný plast to myslím 
neproběhlo. 
Pan Švihký: Ne 
Pan Starosta: Já se omlouvám, ale věřte mi, že osm měsíců na úřadě jsem přežil 
jen horko těžko za pomoci Kačky Sádovské. Nevěděl jsem co dřív. Pan místostarosta 
si to převezme jako úkol. 
Pan Švihký: Nechci tvrdit, že to je teď neaktuální, ale teď ty popelnice stačí, to jen 
problém prázdnin, zvýšeného počtu turistů, ale určitě tam zavolám a zařídím to. 
Pan Starosta: Možnosti jsou tři: častější svoz, navýšení počet nádob nebo udělat 
nějaké místo navíc, páté a případně kde. Druhá věc, máme termín nebezpečného 
odpadu? 
Pavel Švihký: Ano, máme. Svoz nebezpečného odpadu bude 3. 11. a svoz 
komunálního odpadu bude o týden později, takže 10. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:                                                        Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Jan Pospíšil             Stanislava Karrasová 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
Zapisovatelka:                                              
Jana Slámová                                                           Svoboda Marcel 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
                   

           

 


