
 

 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 24. dubna 2019 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, Stanislava Karrasová   
Nepřítomni: x 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 12 
  
 
Navržený program:  
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

  3. Rozpočet obce na rok 2019. 

  4. Porovnání cen stočného za rok 2018 a cena stočného na rok 2019. 

  5. Zřizovací listina ZŠ Lázně Libverda. 

  6. Pronájem části Bikecentra Lázně Libverda. 

  7. Schválení peněžitých darů pro neziskové organizace. 

  8. Schválení finančního příspěvku  na konání kulturní akce „Zahájení Lázeňské      

      sezóny 2019“. 

  9. Navýšení počtu pracovníků obecního úřadu. 

 10.Smlouva o výpůjčce mobilního pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 

 11.Záměr opětovaného podání žádosti o investiční dotaci z programu „Dotace pro  

     jednotky SDH obcí“.  

  

 

Pan Prchal by rád program doplnil o projednání kvality pitné vody v Lázních Libverda. 

 

12.Projednání kvality pitné vody.  

Program byl schválen 9 hlasy členů ZO  
 

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

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0  
Ad 2)  
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.  
 
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. 
 
Ad 3) 
Rozpočet obce na rok 2019 
 
Pan Marcel Svoboda čte přítomným příjmy a výdaje obce. 
Pan Starosta: V příjmech není nic nestandartního nebo nadstandartního, až na 
položku dotace na veřejně prospěšné práce. Dostávali jsme od úřadu práce dotaci 
řádově 1.500.000,- Kč, pro letošní rok to bude pouze od května pro tři pracovníky  
270.000,- Kč.  
Ve výdajích na tuto situaci reaguje místní hospodářství, které má rozpočet na 
1.430.000,- Kč.  
 
Diskuze: 
 
Paní Kiliánová: V bytovém hospodářství budou jaké investice? 
Pan Starosta: Č.p 201 výměna oken a vchodových dveří a č.p. 22 – oprava střechy. 
Paní Kiliánová: Narostli Vám nějak odměny? 
Pan Starosta: Navýšil se můj plat na 44.000,- Kč hrubého a panu místostarostovi se 
navýšila odměna z 5.000,- Kč na 10.000,- Kč. 
Pan Prchal: Byla zmíněna investice hasičárny, tak se chci zeptat, jaká bude ještě 
investice a kam? 
Pan Starosta: Další investice bude do školy, topení, a do č.p. 201, to je zhruba 
všechno. 
Paní Čvančarová: Nevím do jaké části to spadá, ale ta cestička co vede Libverdou, 
bude se někdy rekonstruovat? 
Pan Starosta: Je to v záměru, je to v plánu, ale ne pro letošní rok. 
Paní Čvančarová: Takže třeba za rok, za dvacet let? 
Pan Starosta: Máme to v plánu v tomto volebním období. 
 
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. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 
 
 
Ad 4) 
Porovnání cen stočného za rok 2018 a cena stočného na rok 2019 
 
Bylo uděláno zpracování těchto položek, vzala se kalkulace, která se schvalovala 
v červnu a vzala se skutečnost roku 2018. Výsledek je: co se týká fakturace 
stočného, tak se fakturovalo o 780 kubíků méně, než byla kalkulace. Kalkulace byla 
726.562,- Kč , ve skutečnosti jsme fakturovali něco přes 24.000,- Kč. Celkové 
náklady jsme překročili o 37.400,- Kč.  
 



 

 

Usnesení č. 3/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Porovnání všech složek výpočtu ceny 
pro stočné za rok 2018 podle cenových předpisů pro stočné. 
 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Návrh ceny stočného vychází z řad minulých a kalkulace ceny stočného vychází tak, 
že cena akorát odráží navýšení cen energií, nicméně cena je skoro stejná oproti 
loňsku. Minulý rok to bylo 31,80 bez DPH a letos, dle výpočtů to vychází na 31,50 
bez daně. 
Od roku 2020 se budeme muset řídit zpracovaným plánem obnovy, kde se podle 
metodik Ministerstva zemědělství je nutno kalkulovat i položku na  infrastruktury a 
obnovy ČOV. Podle výpočtů z 240.000 odpisů a k tomu dalších 440 tisíci na obnovu. 
Dohromady je potřeba vygenerovat 680 tisíc.  Do konce roku otevřeme téma a 
budeme muset schválit a přijmout systém na dalších deset let. 
 
 
Diskuze: 
 
Pan Prchal: Navýšení stočného o 18 Kč, buď se to vybere nebo se to vezme z jiných 
položek, ale co se týká skutečnosti toho co proteče, tak když se zkontroluje co 
opravdu projde tou čističkou, tak.. 
Pan Starosta: Ano, rozumím Ti, ČOV protéká větší množství než je 25 tisíc kubíků a 
žlab není úplně kvalitní, musí se upravit, ale podle údajů, které to čidlo vykazuje 
proteče čistírnou 40 tisíc kubíků vody. Převážné většinu jsou to balastní vody (ze 
střech a pozemků), toto téma musíme také otevřít.  
 
Usnesení č. 3/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2019 ve výši 
31,50 Kč bez DPH. 

  
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 
Ad 5) 
Zřizovací listina ZŠ Lázně Libverda 
Škola má svoji zřizovací listinu, bohužel ne v souladu se školským zákonem, je nutno 
jí upravit a hlavní problém, tak to byl bod, který se týkal vymezení hlavního účelu a 
předmětu činnosti. Nyní v návrhu zřizovací listiny praví „Organizace je řízena 
v souladu s paragrafem 16, ods. 9, zák. č. 561/sb. o předškolním a základním, 
středním, vyšším a jiném vzdělávání pro děti a žáky s lehkým mentálním postižením, 
vadami řeči a vývojovými poruchami učení a chování“. Je to listina uzavíratelná na 
dobu neurčitou a platná by byla od 25. 4. 2019 a následně bude vložena do rejstříků 
škol. 
 
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. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 



 

 

Ad 6) 
Pronájem části Bikecetra Lázně Libverda. 
Bikecentrum provozujeme pod obcí pět letních sezón, poskytujeme možnost 
půjčování kol, základní servis, prodej doplňkového materiálu, občerstvení. 
Občerstvení bylo obsluhováno lidskou silou, která byla dotována z úřadu práce  
(dotace), která pokryla převážnou část. Obsluha odpracuje řádově 9 hodin denně za 
20.000,- Kč hrubého + odvody. Bohužel, my nejsme schopni poskytnou občerstvení 
na takové úrovni, abychom tyto prostředky vygenerovali v tržbě. Proto jsme po 
sezóně zvážili zda-li by to nebylo lepší pronajmout celý prostor nebo aspoň část.  
Do listopadu letošní rok jsme ještě v takzvané udržovatelnosti pětiletého projektu, po 
konzultaci je možné v souladu Bikecentrum pronajmout. 
Pronajmout alikvótní část Bikecentra, jedná se o kuchyň, sociální zázemí za kuchyní, 
restaurace, terasa, sklad a sociální zařízení, jedná se o plochu 130 metrů 
čtverečních.  Nájemné za rok by činilo 86.400,-Kč, 
Záměr o pronájmu jsme koncipovali tím, že byl vyvěšen na úřední desce.  
Do uzávěrky jsme dostali pouze jeden návrh a to od paní Růženy Jandové (pan 
starosta čte návrh paní Jandové). 
 
Diskuze: 
 
Pan Svoboda: Pro obec to bude zjednodušení 
Pan Švihký: Obec si tím odpočine. 
Pan Veselý: Pokud je pouze jeden zájemce, tak to pronajmeme. 
 
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 m2 v přízemí budovy Bikecentra (budova bez čísla 
popisného), společně s venkovní terasou o rozloze 30 m2 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 m2 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. 

 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 
 
 
 
  



 

 

Ad 7) 
Schválení peněžitých darů pro neziskové organizace. 

Týká se to SDH Lázně Libverda (pan Rodr), TJ Sokol Lázně Libverda (pan 
Porubská) a centrum Mateřídouška. 

 

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. 

 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 
Ad 8) 
Schválení finančního příspěvku  na konání kulturní akce „Zahájení Lázeňské      

sezóny 2019“. 

V roce 2017, 2018 jsme se finančně podíleli na tuto akci, z 36 lázeňský míst je 
otevírání sezóny vždy náklad toho města nebo obce.  

V průběhu zimy se vedly zvěsti, že stávající vedení odejde, ale přesto paní Horáková 
připravila podobný model i na letošní rok a následující vedení jej převzalo. Obec se 
připojí příspěvkem 60.000,-Kč. 

 

Diskuze: 
 
Pan Svoboda: Trochu mě mrzí, že bývalá paní ředitelka přišla s velkými plány, 
nestalo se tak. Teď tu to vedení není, tak doufejme, že to bude lepší. 

Pan Prchal: Já bych se chtěl zeptat, kolik se vybere na poplatcích LP + UP? 

Pan Starosta: rok 2014 455 tisíc, rok 2015 586 tisíc, rok 2016 580 tisíc, rok 2017 
592 tisíc, rok 2018 537 tisíc. To je dohromady jak LP + UK. 

Pan Prchal: Jakým způsobem to vracíte zpátky, zkrášlovaní obce a tak? 

Pan Starosta: Jen pro informaci, to platí turista ne občan. Příkladů je řada, 
provozujeme IC to je veliká náklad, lavičky, odpadkové koše, propagační materiál, .. 

Pan Prchal: Lázně jsou stále největšími přispěvovateli? 



 

 

Pan Starosta: Ano. Dokonce chtěli nechat přemístit IC na kolonádu, s tím, že 
vedoucí zásahy budou mít pod křídly oni, což se nám nelíbilo. Ono těch prostředků, 
které vybereme je utraceno tímhle způsobem velice rychle.  

Pan Prchal: Má smysl držet IC v takovém stavu v jakém je? Je to zatěžující, nebylo 
by lepší investovat raději do chodníků, než do IC? 

Pan Starosta: Je to varianta, je to samozřejmě možné, ale je to varianta, která se od 
roku 2004 vznáší. My zastáváme názor, že IC v lázeňském městě je prostě nutnost.  

Pan Prchal: Já jsem myslel, že bych to spíš podělil, Bikecentrum navštěvuje dost 
lidí, je tam člověk, který je tam placený, který by mohl informace poskytnout. Dále 
získávají informace v Lázních na recepci.  

Pan Svoboda: Tady jde o jednu zásadní věc, je to spojené s poštou. Kdybychom 
zvážili jednu z variant a rozdělili to, jak bychom to spojili s tou poštou? 

Pan Prchal: Když se projednávalo o současném stavu, nebo modelu pošty, tak jsem 
byl pro to, aby to tady bylo. Když se podíváte na ostatní obce, kteří od toho 
odcházejí, nepřijde mi to dost adekvátní. 

Pan Svoboda: To je široká otázka, spousta lidí sedne do auta o zajede si do Hejnic, 
ale staří lidé tuto službu využívají. 

Pan Starosta: Když si to tak vezmete, tak minimálně v sezóně je tady stovka 
návštěvníků, kteří tady poštu hledají a chtějí jí tady mít. Že tady není bankomat, 
dobře, ale ani poštu nemít? Nevím. 

Pan Prchal: Beru zpět. 

Pan Jeřábek: Paní ředitelka tvrdila, že bude bankomat v Lázních? 

Pan Starosta: Byl zde rok. 

Pan Jeřábek: Obec nezařídí bankomat? 

Pan Starosta: 19.000,-Kč bez daně za měsíc příspěvek, je to nereálná věc, bohužel. 

Paní Barešová: Tak pokud se můžu vyjádřit k té poště, ale i k tomu infocentru.. Tak 
tu poštu navštěvuje hodně lidí, využívají posílání peněz, posílání pošty, do Hejnic to 
pro lidi o berlích je daleko, takže pošta je hodně využívána.  

Pan Svoboda: Můžu se zeptat, ty to Maruško budeš vědět nejlíp, ten poměr 
místních, jak jsem chodí, nechodí? 

Paní Barešová: Třeba místních hodně. Jsou šťastní, že tu poštu tady mají. 

Paní Prchalová: Můžu se tedy zeptat, jak se to rozděluje, komu ty balíčky chodí sem 
a komu do Hejnic? 

Paní Barešová: Do Hejnic to chodí jenom těm, kteří si to tam nechávají ukládat. 

Paní Prchalová: Ještě nikdy mi nepřišel balík do Libverdy, nikdy. 

Paní Barešová: Tak to ukládající místo máte určené v Hejnicích, to já neovlivním. 
Musíte za mnou přijít a já ten návrh předložím vedoucí a pak nebude problém. A co 
se týká IC, tak za posledních pár let se návštěvnost navýšila. 

Pan Prchal: Ale to já nerozporuju, ale ta služba ze dvou třetin je minimálně hrazena 
ze strany pošty. 

 

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. 

 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Ad 9) 
Navýšení počtu pracovníků obecního úřadu. 
Žádám o navýšení počtu zaměstnanců o dva plné úvazky a to v pozici cestář/ka, 
s tím, že samozřejmě je to náklad půl milionový na jeden kalendářní rok. Zbylé tři 
úvazky získáme na šest měsíců formou dotace z úřadu práce, tam dotace ve výši 
15.000,-Kč měsíčně zůstává.   
 
Diskuze: 
 
Pan Svoboda: To již bylo zmíněno dneska, že v podstatě v tomto směru nám byla 
pokrácena dotace o skoro milión korun. A ne jenom nám, každá obec s tím bojuje. 
Bohužel se přenáší spousta výdajů na obce a o to míň se může investovat do 
něčeho dalšího.  

Pan Starosta: Cestáři skončili rázem všechny najednou k 28. 2. 2019, zůstal tady 
pan Řezníček. A informace, že to bude tak razantní snížení k nám dorazila v druhé 
půlce února. Bohužel, peníze na to nejsou, stát má jiné priority. V Libverdě je 
nezaměstnaných pouze 12 a vybojovat tři dotační pracovní pozice bylo náročné.  
Doufejme, že ty 6 měsíční smlouvy se prodlouží na 12 měsíců. Jestli se tak nestane, 
tak nám v listopadu odejdou tři lidi a to nás čeká zima. Občany nebude zajímat jestli 
obec má pracovníky nebo ne.  

 

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. 

 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Ad 10) 

Smlouva o výpůjčce mobilního pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 

Lázně Libverda se zapojila do projektu „Frýdlantsko společenské a kulturní“ , kdy 
sedm obcí přispělo na pořízení mobilního pódia. Majetek to ale náš není, je to 
majetek Mikroregionu, bude se to půjčovat na základě Smlouvy o výpůjčce nikoliv o 
nájmu. S tím, že je to za nulový nájem, ale ta vzorová smlouva je potřeba, aby byla 
schválena. Libverda má dva pevné termíny, kdy si to zapůjčí, jedná se o čarodějnice 
a Vánoční strom. Pokud by si to pódium chtěla půjčit nějaká neziskovka, jako třeba 
hasiči nebo sokolové Libverdy, tak si to skrze obec půjčí zdarma. Je potřeba ale do 
31.3. akci nahlásit a zamluvit termín.  

 



 

 

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. 

  

 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

Ad 11) 

Záměr opětovaného podání žádosti o investiční dotaci z programu „Dotace pro  

jednotky SDH obcí“.  

 

Pan Svoboda: Dělat to bez dotace je pro obec absolutně nereálné. Stojí za to, tu 
žádost opět podat. 

Pan Starosta: Je to 50% účast. 

Pan Prchal: Chtěl jsem se zeptat, kdy by mohlo být nakoupeno vnitřní vybavení, tak 
abychom alespoň byli schopní tam fungovat? Doteď nemá základní vybavení, co se 
týká stolů, židlí, skříně,… 

Pan starosta: Co se týká židlí, ty se připravují, zrovna na nich sedíme.  

Pan Prchal: Ty jsou ale použitý. 

Pan Starosta: Ano, ale jsou vyčištěny a v pořádku. 

Pan Prchal: Mě jde o to, že se o to opře stokilový chlap a židle to nevydrží. 

Pan Starosta: Tyto židle jsou zde od roku 2002 a do zasedačky bychom potřebovali 
koupit nové a je nám líto je vyhodit, udělají dobrou služby i dál. 

Pan Prchal: Myslím si, že tyto židle, které nám chcete dát jsou absolutně 
nevyhovující. 

Pan Starosta: Neberete. Dobře, já se přiznám, že v rozpočtu momentálně nás čeká 
velká rekonstrukce, která se se spustí 1. 9. 2019, budou se zaměřovat okna, 
garážové vrata a podívám se, jestli bychom tedy mohli něco uvolnit na nákup židlí a 
stolů. 

Pan Prchal: Nějaký drobný nábytek, co se týká skříní, protože odkládací prostor 
nemáme. Jinak bych teda připomněl, že letos slavíme jako sbor  135. Výročí, a 
vypadá to, tak jak to vypadá, ta hasičárna zevnitř vypadá ještě mnohem hůř než 
zvenčí, není to moc hezká vizitka. 

Pan Svoboda: No právě proto skoro 3,5 milionu korun se zajistili na hasičárnu. A to 
mi přijde docela dost. Snažíme se to řešit, tak jak ty dotace jsou.  

Pan Prchal: Jo jo, to já samozřejmě chápu, jen pro jednotku a lidi co se tam 
scházíme na školení je zásadní ta vnitřní rekonstrukce.  

Pan Svoboda: To chápu, ale obec bez té dotace nemůže uvolnit více peněz, prostě 
ty peníze na to nemáme. Tři roky po sobě byla žádost, bohužel ta dotace nepřišla a 
snažíme se ty peníze používat tak, že tam kde ta dotace je a naše spoluúčast je 
50%, což pořád není pro tu obec málo, tak to děláme. 

Pan Prchal: To já chápu, ale já se bavím o tom vnitřním vybavením, která je součástí 
té dotace.  



 

 

Pan Starosta: Já tady koukám na ty jednotlivé položky v rozpočtu a asi Tě Tomáši 
moc nenadchnu, 50.000,-Kč by jsme tam možná našli na pořízení aspoň něčeho 
základního. A to v případě, že nevyjde krajský grant, který jsme podali na dílčí 
rekonstrukci. Výjezdy nemáme, body nesbíráme a v tabulkách jsme dole. I přesto 
pokud to vyjde, tak bychom chtěli už letos začít rekonstrukcí sociálek a šaten.   

Pan Prchal:  Já rozumím, co říkáš, to hezký postup, ale já říkám, že v roce 2019 
nesplňujeme normy základních hygienických podmínek. 

Pan Starosta: O tom právě mluvím.. 

Pan Prchal: Jo, ale v současné chvíli říkám, že minimálně pět let tady nemáme 
základní hygienické podmínky.  

Pan Starosta: Tak teď malinko skáčeme od nábytku tedy k tomuhle. My se snažíme 
jak to jde. Letos jsme si vzali 1,5 milionu úvěr na to, abychom dofinancovali 
rekonstrukci té obálky. Zatím se nám daří, střechu máme,  

Pan Prchal: Jasně, ale ani v žádné kuchyni, která nesplňuje normy, se vařit nemůže. 
Já očekávám posun. 

Pan starosta: Kdyby tady bylo více lidí z Libverdy, tak tady na mě začnou křičet 
„proboha, proč dáváte tolik peněz hasičům“ . 

Paní Melková: Já bych chtěla říct, že řádově třeba za třicet let tam obec taky nic 
nedala, postýlky jsou příšerný, stoličky jsem teď vyměnila, ale nikdo mi na ně nedal. 
Obec je sice zřizovatel, ale tu vnitřní rekonstrukci mi nezaplatí.  

Pan Prchal: Podmínky pro nás nejsou přijatelné a obec jako zřizovatel, no v těchto 
podmínkách to nechceme vykonávat. 

Pan Svoboda: V tuto chvíli pro to víc udělat nemůžeme a pokud v se někdo 
rozhodně, že v tom nechce pokračovat, tak to samozřejmě neovlivníme. 

Pan Starosta: My můžeme jedině (ale to je zvěrstvo) odmítnout dotaci, kterou máme 
a těch 1,5 milionu, které jsme si půjčili použít na vnitřní rekonstrukci, to můžeme 
udělat, jestli je to opravdu tak hořící, tak pojďme do toho. Vrátíme rozhodnutí o 
dotaci. 

Pan Prchal: Můžeme se tedy v nejbližších termínech setkat a pobavit se o tom, jak 
to tedy bude, to vybavení. 

Pan starosta: My jsme přece takové jednání měli a řekli jsme si jasně, že to takhle 
chceme. 

Pan Prchal: Ale to jenom mezi vámi. 

Pan Starosta: Vždyť si tam byl. 

Pan Švihký: Vždyť si tam byl. 

Pan Prchal: Ano 

Pan Starosta: Není to vše tak rychlé, jak si představuješ. Nejsme bezedný. 

 

 

 

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. 

 

 

Ad 12) 

Projednání kvality pitné vody v Lázních Libverda. 

 

Občani:  

 

Pan Prchal: Bod jsem tam vsunul z jednoho prostého důvodu, situace s vodou je 
neúnosná. Je to zhruba dva roky, co ta voda taková je. Jedna stránka je kvalita voda, 
druhá je tlak ve vodovodním řadu. Každý samozřejmě bydlí v jiné části obci, každý je 
napojený na jinou větev. Když se podívám, jak dneska funguje Frýdlantská 
vodárenská, tak my jako obec jsme jeden z 18 akcionářů, tím pádem si myslím, že 
máme nějaké slovo, sice minimální, ale když se podívám co stojí vodné na 
Frýdlantsku, tak máme nejdražší vodné u nás v republice. A co za to dostáváme, 
jakou kvalitu? Katastrofa. 

Pan Porubský: Třeba u mě pravidelně teče hnědka. Teď v poslední době se na 
internetu vodárenské dočtete, že se máme uklidit, voda je pitná, že je to rašelinou, 
ale teď to teče soustavně, pořád. Jakákoli oprava v obci je u mě na konci totální 
katastrofa.  

Paní Čvančarová: Do listopadu 2016 super, nyní zatuchlá, žlutá, když do vaničky 
natočíte, tak to vůbec nevydá jako voda. 

Pan Mucha: Já jsem na tom stejně. 

Paní Prchalová: Hygienická stanice, tvrdí, že nesmí voda být nikdy do zelena, ale u 
nás do zelena je. Pijeme to my, pijí to naše dšti a klienti si stěžují. Nepamatuji si, kdy 
naposledy tekla křišťálová průzračná voda. 

Pan Hlinka: Problém rekonstrukce vodárny stále pokračuje. 

 

 

Pan Starosta: Navrhoval bych sejít se v příštím týdnu se zástupci frýdlantské 
vodárenské, já to domluvím a pokusíme se to vyřešit. Toto je opravdový problém. 

 

Na závěr pan Porubský děkuje za TJ Sokol a slavnostně zve přítomné na Memoriál 
Oldřicha Hrdličky 2019  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.  
 

 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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