
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 17. prosince 2018 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký,  Marcel Svoboda, Václav Šnajdr, Josef, Veselý, Josef 
Zapletal, Martina Melková, Miroslav Neumann   
Nepřítomni - omluveni: 1  Stanislava Karrasová 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 11 
  
 
Navržený program:  
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

  3. Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2017/2018 

  4. Harmonogram zimní údržby 

  5. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

  6. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu 2019 + schválení     

      rozpočtu MŠ, ZŠ 

  7. Náhrada škody vzniklé při kácení vánočního stromu 

  8. Smlouva o výkonu činnosti osoby odborné provozovatele ČOV 

  9. Čerpání úvěrových prostředků Obce Lázně Libverda 

 10. Projednání a schválení úvěru na dofinancování zateplení hasičské zbrojnice 

 11. Ocenění Sigltreku pod Smrkem  

Program byl schválen 8 hlasy členů ZO  
 

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

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Ad 2)  
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.  
 
Usnesení č. 2/1 
Zastupitelstvo obce pro projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konané dne 29. 10. 2018. Úkoly uložený usnesením č. 
1/16, 1/18, 1/20, 1/22 a 1/24 byly splněny. 
 
Ad 3) 
Zprávy o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2017/2018 
 



Pan starosta srdečně vítá paní ředitelky. Paní ředitelku ZŠ paní Mgr. Hrnčířovou, 
která momentálně zastupuje za paní ředitelku Votavou a paní ředitelku MŠ Bc. 
Martinu Melkovou. 
 
Bc. Martina Melková seznamuje přítomné se svoji zprávou. MŠ má kapacitu 17 dětí a 
momentálně je plně obsazeno. 11 dětí místních, 6 „přespolních“. Deset dětí je 
předškolních, tak doufáme, že se to v následujícím roce opět naplní. Máme tři 
integrované děti, které mají své dvě asistentky a dvě učitelky. 
Všichni jsme financování z Krajského úřadu v Liberci, na mzdy nám v současné době 
obec nemusí přispívat. Jsme zapojeni do projektu Šablony, z kterého k nám doputuje 
taky velká částka peněz, bývá to až 200.000,-Kč. 
Provoz mateřské školy provozuje obecní úřad.  
Školní jídelna má 22 cizích strávníků a chodí k nám na obědy děti ze základní školy. 
Letos se nám podařilo upravit toalety, udělat obklady a vybudovat ve třetím patře 
malou toaletu, aby děti nemusely chodit až do přízemí. Zakoupeny byli polštáře a 
deky, nový dětský nábytek, sušičku na prádlo, dětské stoly židle do jídelny. 
Děkujeme obecnímu úřadu za vstřícnost a celkovou spolupráci. 
Po celý rok se tvoří spoustu akcí, kterých se děti účastní např: Medové jaro, plavaní, 
ples, karneval, pečení, kouzlení,  čarodějnice, dětský den, hospodářský den, divadla, 
Mikuláš, spolupráce se Střevlikem (ekologické centrum),… 
 
Pan starosta děkuje paní ředitelce za předložení zprávy. Paní ředitelka nárokuje o 
50.000,-Kč více než v loňském roce. Nárůst o 16,7%. 
Pan starosta žádá paní ředitelku Mgr. Hrnčířovou o předložení a seznámení své 
zprávy ZŠ. 
 
V současné době máme 24 žáků. Vyučujeme podle dvou vzdělávacích programů 
„Venkovská škola“ a „Učíme se pro život“. V tuto chvíli máme čtyři učitelé a tři 
asistentky. 
V tomto roce naše škola pořádala mnoho akcí, především ekologické, neboť naše 
škole nese titul Ekoškola, kterou budeme v následujícím roce, v lednu, obhajovat. 
Vařili jsme, navštívili jsme divadelní představení, sportovní akce, zeměpisné akce, 
plavání, masopust, doba obalová, pasování na čtenáře, spolupráce s Lesy ČR, 
projekt o vodě, spaní ve škole, Vánoce v Aréně,… 
Odebíráme do školy ovoce a zeleninu. 
Náklady na vzdělávání jsme dostali od Ministerstva školství 2.550.000,-Kč, asistentky 
jsou hrazeny z podpůrných opatřeních, na platy jsem získali peníze od Libereckého 
kraje – 2.000.000,-Kč a od obce jsem získali 300.000,-Kč na náklady provozu. Stejně 
jako MŠ využíváme projektu „Šablony“, ze kterého přišlo 101.000,-Kč a ještě by nám 
mělo přijít 151.000,-Kč. 
V letošním roce se nakoupil nový stolní PC do sborovny, natřel se kompletně plot 
kolem školy, vybudovali se nové věšáky. 
V následující roce bychom rádi zrekonstruovali šatny.  
Pro rok 2019 se ujme pozice ředitelky paní Mgr. Ouhrabková. 
 
Pan starosta děkuje paní magistře Hrnčířové za předložení zprávy. 
 
Usnesení č. 2/2 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2017/2018. 



 

Usnesení č. 2/3 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2017/2018. 
 
Ad 4) 
Harmonogram zimní údržby 
Pan starosta vítá pana Fejtka, koordinátora veřejně prospěšných prací. 
Harmonogram je předkládán v podobě z předchozích let a je promítán na plátně. 
Časová posloupnost o odklidu sněhu velkým traktorem, pak následuje práce 
s malotraktorem, což jsou chodníky, lázeňská pěšina a zbylé komunikace. Posyp 
betonářským pískem nebo štěrkem frakce 48. 
 
Diskuze: 
 
Pan Svoboda: Cesta nahoru k Hubertce kolem Romana Kopeckého je po stažení 
traktorem, pokud se to rovnou neposype, samý led a je to nesjízdné.  Nějak to 
zkoordinovat, stáhnout a rovnou pospat, mají tam pak velké problémy. 
 
Pan Fejtek souhlasí. 
Pan starosta: Já se domnívám, že logisticky je možné tak učinit, aby se tomu 
zabránilo. 
 
Pan Prchal: Chtěl bych se zeptat, v předchozích letech to bylo tak, že se sypala celá 
komunikace před zatáčkou v zatáčce, proč tomu letos tak není? 
 
Odchod Marcel Svoboda 18:07, příchod 18:09 
 
Pan Fejtek: Právě, že se sype před zatáčkami, z kopečka. 
Pan Starosta: Konkrétně Tomáši máš na mysli jaké komunikace? 
Pan Prchal: Od obratiště nahoru. 
Paní Melková: Třeba jako i od hasičárny k nám se nedalo jít, všude led a nebylo 
posypáno a já se pana Fejtka ptala a prý se sype jenom před zatáčkami. 
Pan Prchal: Nevím, kde vznikla tahle myšlenka, ale myslím si, že je to špatně. 
Pan Starosta: Dobře, já jsem žádný příkaz takového typu nevydal, takže to je na 
rozhodnutí pana Fejtka nebo pana Řezníčka. Vítku slyšíte, takže prosím pojďme se 
pokusit sypat ve větším rozsahu. 
Pan Prchal: Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně napojení sypaní od kraje, jak ta 
žádost dopadla? 
Pan Starosta: Krajská správa silnic má momentálně velké problémy na Semilsku a 
výjimka, aby se sypala i Libverda, zatím nevyjednali. Já jsem v loňském roce o to 
požádal a bohužel. 
Pan Prchal: Zkusit se znovu připomenout. 
Pan Starosta: Určitě ano. Zjistím to a dalším zasedání budu informovat. 
Pan Mucha: Já jsem chtěl jen připomenout, aby se nezapomínalo na ten chodník do 
Hejnic, předejde se úrazům. Konkrétně 1. prosince byla ráno ta ledovka, tak se 
vlastně čekalo, až to roztaje. 
Paní Hrnčířová: Já bych chtěla jen poděkovat za školu. 
Paní Melková: Já bych taky chtěla poděkovat za školku, ten kopec za školkou je 
ošetřen. 



Pan Veselý: Pokud můžu, ještě bych rád dodal výjezd z parkoviště u paneláků. 
Stáhne se to, to je pravda, ale pokud můžu Jardo požádat, aby jste tam vyklopili 
někde hromádku písku. Lidi si jsou schopný vzít lopatu a poházet si to třeba sami. 
Pan Starosta: Všechno probereme a sjednáme nápravu. Co se týká toho nového 
parkoviště, tam bude ještě potřeba instalovat nový zásobník. Ty si tam Jardo jezdil 
sypat? 
Pan Fejtek: Respektive ten výjezd se sype. 
 
Usnesení č. 2/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních 
komunikací pro zimní období 2018/2019. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  

 

 

Ad 5) 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 
Marcel Svoboda, předseda finančního výboru, čte rozpočtové opatření, které je 
promítáno z PC na plátno. 
Pan Starosta vysvětluje vše co se týká jednotlivých kapitol. U těch příjmů, tam je 
částka 370.180,-Kč s mínusem a následně s plusem, jedná se o přeúčtování, střecha 
na hasičárně, kde jsme počítali, že to bude investice, bohužel investice to není. 
Ministerstvo zemědělství chce, aby to byly neinvestiční prostředky, proto s mínusem 
a přeúčtováním na jinou kapitolu, jiný paragraf. A co se týká druhé největší částky 
260.000,-Kč, tak to jsou prostředky pro hasiče. Hlavní částka, z toho budou 
nakoupeny dýchací přístroje pro naší jednotku. 
Co se týká BCL, došlo k navýšení, díky otevírací době, která se prodloužila i o 
pondělí. Brigádnicky došlo k navýšení. 
Co se týká silnic, došlo k tomu, že pan Řezníček v červnu zažádal o zaměstnání na 
celý úvazek, tak je jasné, že se to logicky navýší. 
Dopravní obslužnost je příspěvek Libereckému kraji na krytí ztráty, tak jsme uzavřeli 
smlouvu na tři roky. 
Darovací smlouva pro liberecký hospic 10.000,-Kč. V příštím roce zvážit Domov u 
Spasitele ve Frýdlantu. 
Bytové hospodářství, navýšení o 200.000,-Kč, dostavba parkoviště u panelových 
domů. 
Náklady pro hasičskou jednotku se navyšují o 120.000,-Kč 
Obecní úřad, tam se jedná o navýšení o nákup tiskařského stroje. 
 
 
 
 
Usnesení č. 2/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 



Usnesení č. 2/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3  k 
rozpočtu za rok 2018  pro operace, které vzniknou za období od data 17. 12. do 31. 
12. 2018  bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:  

 Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.  
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, 

výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného 
rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu 
časového prodlení.  

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v 
případech přesunů příjmů a výdajů.   

 
Usnesení č. 2/7 
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce 
prováděním rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 2/6. 
 
Usnesení č. 2/8 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby 
schválení řádného rozpočtu na rok 2019. Rozpočtové výdaje v tomto období 
nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2018 a zároveň 
v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje nad 200 tis. Kč. Úhrady 
nákladů, které byly fakturovány v roce 2018 a smluvně uzavřené vztahy z roku 
2018 se do této částky kapitálových výdajů nezapočítávají. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
 
Ad 6) 
Schválení rozpočtu 2019 pro MŠ a ZŠ: 
 
Navýšení na 350.000,-Kč, čili o 50.000,-Kč více než v roce předešlém, na provoz 
budovy a areálu.  
Hlavní činnost by měla mít příjmy 2. 925.500,-Kč hospodářská činnost 155.000,-Kč, 
dohromady 3. 077.500,-Kč.  
 
 
Usnesení č. 2/9 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Mateřské školy Lázně 
Libverda, příspěvkové organizace na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 
3. 077.500,- Kč. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
 
 



Základní škola podala návrh o navýšení na 350.000,-Kč, čili o 50.000,-Kč více než 
v roce předešlém, na provoz budovy a areálu. 
Hlavním příjmem je dotace z Libereckého kraje na mzdy. 
 
Diskuze:  
 
Marcel Svoboda: Ptám se, podstatně se to zvedá o 50.000,-Kč u školky i školy a 
bylo by dobré, kdyby se pak předložilo zdůvodnění, kam ty peníze přišly. 
Paní Melková: Já Ti asi rozumím, ale ty odvody jsou, Ty si třeba v té školce ještě 
nebyl, a už ty budovy jsou jakoby hrozný, starý, ale chápu, že Ti můžeme rozepsat 
na co se použily.  
 
 
 
Usnesení č. 2/10 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Základní školy Lázně 
Libverda, příspěvkové organizace na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 
3. 395.000,- Kč. 
 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
Ad 7) 
Náhrada škody vzniklé při kácení vánočního stromu. 
27. listopadu 2018 došlo při kácení stromu, který nám daroval pan JUDr. Ivan Mucha 
a MUDr. Daniela Muchová na spadnutí stromu na garážové stání, s tím, že byla 
způsobena škoda, která je rozpočtem odborné firmy vyčíslena na 136.300,-Kč včetně 
materiálu. 
Škodu směrem k manželům Muchovým uhradí ze 100% obec, s tím, že se poníží o 
cenu trámů a prken, cena posléze bude činit 97.800,-Kč a částku obec převede do 
15. 1. 2019 na účet manželů Muchových.  
Obec Lázně Libverda uzavře druhou dohodu mezi obcí a panem Josefem Veselým, 
který si je vědom své chyby ke které došlo a uhradí nejen poloviny z té částky 
97.800,-Kč a to ve 12 splátkách následujícího roku, ale také na svůj náklad zajistí 
potřebné dřevo. 
 
Diskuze: 
Josef Veselý: Mrzí mě to, chybu uznávám. 
Pan Starosta: V žádném případě neudělám to, že neřeknu, že je to chyba pana 
Veselého, ať se stará. 
 
Usnesení č. 2/11 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o náhradě škody mezi panem 
JUDr. Ivanem Muchou a paní MUDr. Danielou Muchovou, bytem Purkyňova 595/31, 
Liberec IV jako stranou poškozenou a Obcí Lázně Libverda jako stranou povinnou. 
 
Odůvodnění: 



K předmětné škodě došlo dne 27. 11. 2018 při kácení jedle bělokoré na p.p.č. 418 
v k.ú. Lázně Libverda, která byla manželi Muchovi darována obci pro účely 
vánočního stromu. Toto kácení prováděl na základě ústní objednávky pan Josef 
Veselý, bytem Lázně Libverda 196. Strom při kácení spadl na sousední pozemek 
p.p.č. 426 v k.ú. Lázně Libverda a zničil kryté garážové stání ve vlastnictví manželů 
Muchových. Poškozena byla celá dřevostavba krytého garážového stání 
z modřínového dřeva, zámková dlažba a betonové prvky terénních úprav poškozeny 
nebyly. Dle vyhotoveného rozpočtu odbornou firmou je celková vzniklá škoda 
vyčíslena na 136.300,- Kč. Pro náhradu této škody obec zajistí potřebné modřínové a 
smrkové řezivo (trámy + prkna) v objemu 5,5 m3, které předá nejpozději v termínu do 
31. 1. 2019. Hodnota tohoto řeziva se odečte od celkové částky 136.300,- Kč. Zbylou 
část vyčíslené škody ve výši 97.800,- Kč obec převede do 15. 1. 2019 na bankovní 
účet poškozeného. Tímto bude náhrada škody zcela vyrovnána. 
 
Usnesení č. 2/12 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou Dohodu 
v souladu s usnesením č. 2/12. Termín plnění je do 31. 12. 2018. 

 

Usnesení č. 2/13 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o náhradě škody mezi Obcí 
Lázně Libverda jako stranou poškozenou a panem Josefem Veselým, bytem Lázně 
Libverda 196 jako stranou povinnou. 

 

 

 

Odůvodnění: 
Pan Josef Veselý, bytem Lázně Libverda 196, PSČ 463 62 dne 27. 11. 2018 
prováděl na základě ústní objednávky pro Obec Lázně Libverda kácení  jedle 
bělokoré na p.p.č. 418 v k.ú. Lázně Libverda, která měla sloužit jako vánoční strom. 
Jeho chybným postupem došlo k pádu předmětného stromu na sousední pozemek 
p.p.č. 426 v k.ú. Lázně Libverda, přičemž bylo zničeno kryté garážové stání ve 
vlastnictví manželů Muchových. Dle vyhotoveného rozpočtu odbornou firmou je 
celková vzniklá škoda vyčíslena na 136.300,- Kč. Pan Veselý souhlasí s následujícím 
podílem na náhradě škody: 

1) Na vlastní náklady zajistí potřebné množství modřínového a smrkového dřeva, 
jeho pokácení, dopravu a pořez na pile s cílem získat 5,5 m3 trámoví a prken 
na znovu postavení předmětného zastřešení a jeho předání obci, a to 
v termínu do 31. 1. 2019. 

2) Uhradí obci 50% z částky 97.800,- Kč, a to ve 12 rovnoměrných splátkách ve 
výši 4.075,- Kč měsíčně počínaje lednem 2019 a konče prosincem 2019, 
hotově do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce se splatností vždy k 20. 
dni daného měsíce. 

Tímto bude náhrada podílu na vzniklé škodě zcela vyrovnána. 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu 
v souladu s usnesením č. 2/13. Termín plnění je do 31. 12. 2018. 

 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
Ad 8) 
Smlouva o výkonu činnosti osoby odborné provozovatele ČOV 
Smlouva je tu již po třetí, uzavírá se vždy na rok. Pan Ing. Hugo Turza je naší osobou 
odbornou, která na to má potřebné vzdělání. 
V této zakázce je nejenom 12 odběrů, ale také na svůj náklad zajištění veškerých 
analýz. Cena je 325.000,-Kč za rok.  
 
Diskuze: 
Pan Svoboda: Ta částka se nemění? 
Pan Starosta: Ne. 
Pan Prchal: Chtěl bych se zeptat, částka mě zarazila už v loni, poptávali jste se, co 
to stojí jinde? 
Pan Starosta: Poptávali jsme se, s tím, že výsledek byl velice podobný. Zjišťovali 
jsme dva další odborníky a ta cena byla opravdu podobná. U pana Turzi je jediná 
výhoda, že on je z Náchoda, s tím, že sem dojíždí, ale vzorky si zpětně sebou bere a 
zkoumá je v Hradci. Cesťák tedy vychází na 42.000,-Kč za rok. 
Pan Prchal: Tady opravdu nikdo není v blízkém okolí s takovou akreditací? 
Minimálně by se ušetřilo na cestovném. 
Pan Starosta: V prvém roce jsme smlouvu nepodepisovali, dělali jsme to formou 
objednávek, z kvartálu na kvartál. Ale opravdu za tři roky co ho tady máme předvedli, 
že je dobrý. Já se domnívám, že ty peníze navíc, co dáváme na to cestovné, se 
vyplatí. Pan místostarosta je s ním více v kontaktu než já. 
Pan Švihký: Jistě by se to dalo nasmlouvat třeba u Libereckého zdravotního ústavu, 
kteří to také umí. Přijedou, naberou vzorky a dále to už neřeší, jelikož nám z 12 
vzorků musí 11 projít pan Turza to umí. Neříkám, že by nebyla zaručená správnost, 
ale v momentě kdyby ten vzorek nevyšel, by se musela aktivovat ta služba znovu a 
znovu dokud by ten vzorek nebyl funkční. 
Pan Starosta: No tady jde o to, že to není pouze otázka vzorků, ale ta činnost je 
mnohem širší a je to o tom, že nás teď čeká poměrně tuhý boj s akciovou společností 
Lázně Libverda, protože se přichází na to, že kvalita jejich vypouštěcích vod 
neodpovídá kanalizačnímu řádu. Je potřeba s nimi vejít ve styk, abychom docílili 
toho, že buď změní své chování nebo budou platit dvojnásobné částky.  Pan Turza 
má velké zkušenosti a já bych t nechal takhle jak to je. Ty peníze navíc jsou 
investovány s rozumem a je to tak v pořádku.  
Pan Svoboda: Všem se to zdá moc peněz, které by mohly být využity jinak, nicméně 
stoupají náklady. 
Pan Jeřábek: Určitě víte, že se vydala vyhláška o kontrole septiků, tak se chci 
zeptat. Plánujete kanalizaci? Když přijde kontrola a budou kontrolovat u potoka 
vývody, tak z toho bude velký problém. Bude, nebude? 
Pan Starosta:  Láďo, dobře víš tu historii, v roce 2015 v květnu jsme definitivně 
rozhodli, že odmítneme dotaci, z důvodu toho, že dofinancování takřka 25 milionů 



korun byla pro nás nepřijatelná. Já jsem za kanalizaci bojoval, potažmo bývalý 
zastupitelé, kteří ta byli od roku 2002 celou dobu, tak jsem to museli dát v roce 2015 
k ledu. Kanalizace je náročná věc, nás teď spíš pálí čistírna jako taková. Je potřeba 
minimálně jedna nádrž a spousta dalšího, což může být řádově dalších 4,5 milionů 
korun, takže se snažíme přemýšlet, kde ty peníze seženeme. Kanalizace, která měla 
být 2,1 km dlouhá, tak na to já teď neumím odpovědět, zdali někdy bude, či nebude.  
Pan Jeřábek: Děkuji. 
 
Usnesení č. 2/15 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvu o dílo s firmou Ing. 
Hugo Turza, se sídlem Podbabská 10, 160 00 Praha 6, IČ 18423884, jejímž 
předmětem je výkon funkce osoby odborné provozovatele ČOV a kanalizace Lázně 
Libverda včetně provádění monitoringu, zajištění odběrů odpadních vod a 
aktivovaného kalu, zpracování technologických zpráv pro optimalizaci provozu ČOV, 
vše pro období leden až prosinec 2019. 
 
 
Usnesení č. 2/16 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 2/15. Termín plnění je do 31. 12. 2018. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
Ad 9) 
Čerpání úvěrových smluv 
Pan Starosta přemítá na plátně přehled úvěrů Obce Lázně Libverda. Jedná se 
celkem o pět úvěrových smluv, přičemž ta největší je od České spořitelny pro úvěr 
krytí spoluúčastí zateplení školky, školy a obecního úřadu. Částka byla čerpána ve 
výši 3.758.000,-Kč, měsíční splátka činí 33.000,-Kč. Druhou úvěrovou smlouvou je 
na nákup malotraktoru s příslušenstvím ve výši 545.940,-Kč, měsíční splátka činí 
9.099,-Kč. Třetí úvěr od České spořitelny ve výši 242.630,-Kč je na nákup kol do 
BCL. Měsíční částka 10.110,Kč. Další dva úvěry jsou od firmy ESSOX s.r.o. ve výši 
259.536,-Kč a 398.736,-Kč, měsíční splátky činí 10.81,-Kč a 16.614,-Kč. 
 
Diskuze: 
Pan Svoboda: Podařilo se doplatit Hochtief. 
Pan Prchal: Můžete mi říct maximální zadluženost obce? Zohledňuje se majetek 
obce? 
Pan Starosta: Je několik výpočtových metodik, jak to dělat, jedna se dělá v případě 
auditu, jedna se dělá, když subjekt žádá úvěry a třetí metodika, která je nová, tak ta 
je spuštěny, když zadluženost obce převyšuje 40% jejich příjmů.  
V letošním roce je zarážející klesající lázeňský poplatek a to je jasné znamení, že 
akciová společnost Lázně Libverda nefunguje lépe, ale fungovala hůř. Je to jeden 
z nejhorších roků, které jsem tady z pozice starosty zažil a zastupitelé vědí, že 
akciová společnost Lázně Libverda, chtěla ještě na podzim převzít IC. 
Pan Prchal: Já bych se chtěl ještě zeptat, vaše nové volební období, tak máte 
nějaké investiční plány do budoucna? 



Pan Starosta: Rozvoj obce dopracováváme a budeme ho zveřejňovat na začátku 
roku 2019 k připomínkám a součástí toho rozvoje bude samozřejmě i investiční plán. 
Pokud se ptáš konkrétně jaká částka bude nejvyšší investice nebo respektive oprava, 
jsou komunikace a chodníky. Počkejme si na únor, kde budeme ten program rozvoje 
zveřejňovat. 
Pan Prchal: Kromě rekonstrukce chodníků a komunikace, je tam něco dalšího? 
Pan Starosta: Čistička odpadních vod, je to věc nutná, dále bychom chtěli topné 
systémy v MŠ a ZŠ a výhledově i rekonstrukce kotlů v sedmi objektech. 
 
 
 
Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o čerpání úvěrových 
prostředků obce k 30. 11. 2018. 

 

Usnesení č. 2/18 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 
0494967149 s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na dofinancování 
dotačního projektu podpořeného s programu OPŽP s názvem 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006807 Energetické úspory objektu SDH č.p. 194 Lázně 
Libverda. 
 
Usnesení č. 2/19 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 2/18. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín 
plnění je do 31. 12. 2018. 

 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 10) 
Ocenění, který získal Singltrek pod Smrkem, je to vlajka, kterou jsme obdrželi 
v Bruselu na slavnostním ceremoniálu. Přihlášku jsme podávali společně s Novým 
Městem pod Smrkem loni v květnu. V srpnu následovala návštěva čtyř komisařů ze 
Skotska, Francie, Slovenska a České republiky. V září byl poslán dopis, s tím, že 
jsme byli vybráni a následně v prosinci roku 2018, jsme převzali cenu. 
 
  
 
 
Usnesení č. 2/20 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o získaném ocenění 
„Evropská komunita sportu 2019“, které projektu Singltrek pod Smrkem udělila 
federace ACES EUROPE. 

 

Usnesení č. 2/21 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke stanovám 
svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň pověřuje zastupitele obce 
Miroslava Neumanna k podpisu tohoto Dodatku. S textem předmětného Dodatku 
vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 1. 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:                                                        Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Jan Pospíšil                Marcel Svoboda 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
Zapisovatelka:                                              
Jana Slámová                                                               Josef Zapletal 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
                   

           

 


