
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna 2019 

 

Usnesení č. 3/1 

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

obce konaného dne 17. 12. 2018. Úkoly uložené usneseními č. 2/7, 2/12, 2/14, 2/16, 2/19, 2/23, 2/25  

a 2/27 byly splněny. 

 

Usnesení č. 3/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový ve výši příjmů 

15.360.793,99 Kč a výdajů 17.262.081,57 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1.901.287,58 Kč bude kryt ze 

zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2018 a bankovním úvěrem. 

 

Usnesení č. 3/3 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Porovnání všech složek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018 

podle cenových předpisů pro stočné. 

 

Usnesení č. 3/4 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2019 ve výši 32,42 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 3/5 

Zastupitelstvo obce po projednání vydává Zřizovací listinu Základní školy, Lázně Libverda, okres 

Liberec – příspěvková organizace s účinností od 25. 4. 2019. 

 

Usnesení č. 3/6 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní 

Růženou Jandovou, bytem Skřivánek 105, 463 62 Hejnice, IČ 88349748, jejímž předmětem je pronájem 

tří místnosti (prostor sloužící podnikání) včetně vybavení o rozloze 60 m
2
 v přízemí budovy Bikecentra 

(budova bez čísla popisného), společně s venkovní terasou o rozloze 30 m
2
 přiléhající k budově 

Bikecentra, obojí nacházející se na pozemku parcelního č. 36/5, ostatní plocha a dále veřejné WC včetně 

sprch a skladu o rozloze 40 m
2
 v přízemí budovy č. p. 201, která je součástí pozemku parcelního č. 36/3, 

zastavěná plocha a nádvoří. Smluvní nájemné za užívání výše uvedeného nemovitého majetku bez služeb 

spojených s pronájmem činí 86.400,- Kč/rok. Pronájem 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, byla podána pouze jedna nabídka.  

 

Usnesení č. 3/7 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 13/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2019. 

 

Usnesení č. 3/8 

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. 3/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu 

s usnesením č. 3/8. Termín plnění je do 31. 5. 2019. 

 



Usnesení č. 3/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč na 

konání kulturní akce „Zahájení lázeňské sezóny 2019“. Příjemcem předmětného příspěvku bude 

společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. 

 

Usnesení č. 3/11 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 3/10. Termín plnění je do 31. 5. 2019. 

 

Usnesení č. 3/12 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění navýšení počtu zaměstnanců obce o dva. Jedná se pracovní poměry na dobu určitou se 

zařazením cestář a pracovním úvazkem 40 hodin týdně. Potřebné mzdové náklady včetně odvodů budou 

plně hrazeny z rozpočtu obce. 

 

Usnesení č. 3/13 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vzorové znění Smlouvy o výpůjčce mobilního pódia 

Stagemobil L s příslušenstvím mezi Mikroregionem Frýdlantsko v pozici půjčitele a Obcí Lázně Libverda 

v pozici vypůjčitele. Zároveň pověřuje pana starostu k podpisu předmětné smlouvy na konkrétní 

kulturní, sportovní a společenské akce konané na území obce. 

 

Usnesení č. 3/14 

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. 3/15 

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

se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usneseními č. 3/14. Termín plnění je do termínu 

uzávěrky podávání žádostí o dotaci skrze HZS Libereckého kraje. 

 

Usnesení č. 3/16 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit v 19. týdnu společné setkání občanů se 

zástupci Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. na téma nevyhovující senzorické kvality dodávané pitné 

vody. Termín plnění je do 10. 5. 2019. 

 

Usnesení č. 3/17 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se změnou § 2 stanov společnosti Frýdlantská vodárenská 

společnost, a.s., který je navrhován v tomto znění: 

§ 2 

Předmět podnikání 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: 

 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, 

 Velkoobchod a maloobchod. 

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 

3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 



a ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tuto změnu stanov 

podpořit.  

 


