
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. prosince 2018 

 

Usnesení č. 2/1 

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

obce konaného dne 29. 10. 2018. Úkoly uložené usneseními č. 1/16, 1/18, 1/20, 1/22 a 1/24 byly splněny.  

 

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. 

 

Usnesení č. 2/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2018/2019. 

 

Usnesení č. 2/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. 

 

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. 

 

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 350.000,- Kč. 

 

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 350.000,- Kč. 

 



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 m
3
, 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 m
3
 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 2012, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Usnesení č. 2/22 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z dotačního fondu 

Libereckého kraje do programu 2.1 Program obnovy venkova na projekt s názvem  „Modernizace 

topného systému budovy Mateřské školy Lázně Libverda“. Předmětem projektu je vybudování nového 

teplovodního systému s ocelovými deskovými radiátory, novým závěsným kondenzačním plynovým 

kotel s ekvitermní regulací a úpravy rozvodů elektroinstalace a TUV. Rozpočet projektu bude činit 

maximálně 550.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje souhlas s vyčleněním 

prostředků na vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce.  

 

Usnesení č. 2/23 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu spojenou 

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 2/22. Termín plnění je do 31. 3. 

2019. 

 

Usnesení č. 2/24 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z dotačního fondu 

Libereckého kraje do programu 2.1 Program obnovy venkova na projekt s názvem  „Dětské hřiště MŠ 

Lázně Libverda“. Předmětem projektu je vybudování nových herních prvků v zahradě MŠ Lázně 

Libverda vč. domku na nářadí. Rozpočet projektu bude činit maximálně 230.000,- Kč vč. DPH. 

Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje souhlas s vyčleněním prostředků na vlastní podíl žadatele 

z rozpočtu obce. 

 

Usnesení č. 2/25 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu spojenou 

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 2/24. Termín plnění je do 31. 3. 

2019. 

 



Usnesení č. 2/26 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z dotačního fondu 

Libereckého kraje do programu Podpory JPO obcí Libereckého kraje s názvem  „Rekonstrukce sociálního 

zařízení a šatny Požární zbrojnice“. Předmětem projektu je rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP  

a šatny jednotky v 1. NP objektu Požární zbrojnice Lázně Libverda. Rozpočet projektu bude činit 

maximálně 600.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje souhlas s vyčleněním 

prostředků na vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce. 

 

Usnesení č. 2/27 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou projektovou přípravu spojenou 

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 2/26. Termín plnění je do 28. 2. 

2019. 

 

 

 

 

 


