
 

 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 24. června 2019 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký,  Marcel Svoboda, Josef Veselý, Martina Melková, 
Miroslav Neumann, Stanislava Karrasová,   
Nepřítomni: 2 (Václav Šnajdr – příchod 18:20) - 1 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 7 
  
 
 
 
Navržený program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Závěrečný účet obce za rok 2018 a schválení účetní závěrky. 

4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a Správa bytového 

hospodářství s.r.o. za rok 2018. 

5. Zpráva o hospodaření a závěrečný účty DSO Smrk a Mikroregionu. 

6. Výběrové řízení na zhotovitele „Modernizace topného systému budovy školy č.p.    

    112, Lázně Libverda“. 

7. Zapojení do projektu společného financování služeb na Frýdlantsku od roku 

    2020. 

8. Škoda na VO  vzniklé na obecním majetku. 

9. Pověření náhradníka na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská   

   vodárenská společnost, a.s. 

 

 Program byl schválen 7 hlasy členů ZO 

 

 

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

 
 

Hlasování: PRO – 7, 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 24. 4. 2019. Úkoly uložené usneseními 
č. 3/7, 3/9, 3/11, 3/15, 3/16 a 3/17 byly splněny. 
 
Pan Starosta přechází k bodu, který předřadí, týkající se škody vzniklé na veřejném 
osvětlení, ke kterému došlo během měsíce května. 
V polovině května, začali občané hlásit poruchy na VO v lokalitě paneláků a lázeňské 
stezky, naši správci Eltodo přijeli několikrát a posléze diagnostikovali poruchu na 
p.p.č. 21/1 a 249 v k.ú. Lázně Libverda. K dispozici jsou fotografie, kde jde vidět, jak 
při instalaci železných tyček s kulatiny došlo k proseknutí na několika místech 
kabeláže. Za viníka byl označen pan Ing. Petr Kraus, který vinu odmítá. Na úkor 
toho, byl přizván majitel pan Marcel Pižl a pronajímatel penzionu Montana paní Dana 
Hegarová. Vzniklá škoda je vyčíslená na dvacet tisíc korun. S panem Pižlem obec 
došla ke kompromisnímu řešení situace: pan Pižl je ochoten škodu uhradit, s tím, že 
by byl velice rád, kdybychom se vrátili zpátky k návrhu ke spolufinancování chodníku 
před hotelem Central a obecním úřadem. Jednalo by se o 50% část financování.  
 
Diskuze: 
 
Pan Starosta: Vy víte, kdo to udělal? 
Pan Pižl: Udělal to pan Kraus, ale když jsem se pana Krause osobně ptal, tak tvrdil, 
že najal Ukrajince, který ty železa zatloukal. Já jsem u toho nebyl, tak nevím vůbec. 
Respektive jsem ochoten to uhradit. 
Pan Starosta: Z mé strany, jako původní slovo je zatím všechno, dávám možnost o 
vyjádření se. 
Pan Švihký: Byl to můj úkol a já jsem to s panem Krausem řešil docela dlouho, 
několik telefonů, které se měnili, jednou to neudělal, podruhé to možná udělal, pak, 
že ví, kdo to udělal a ve finále, že s tím nechce mít nic společného. A dušoval se, že 
dnes přijde, aby nám to vysvětlil a mrzí mě, že nepřišel. 
Paní Melková: Někdo mu to musel dát zadat. Vy jste mu to zadával? 
Pan Pižl: Bylo zadáno zasadit tůje, bez těch tyčí. No, původně tam neměly být tůje, 
měl tam být živý plot. 
Pan Svoboda: Důležitý je váš přístup, že to chcete uhradit, a co se týká chodníku, 
tak my ty chodníku chceme řešit v tomto volebním období, akorát k tomu mám 
jedinou věc, z čeho ty chodníky povrchově chceme dělat. Bavili jsme se na 
zastupitelstvu, že i naproti u kolonády mají žulu a střed obce by měl být zachován. 
Otázka jsou samozřejmě ceny. Tomáš Prchal by nám k tomu mohl udělat nabídku. 
Pan Starosta: Já se obávám, že Tomáš Prchal to pouze prodává. 
Pan Neumann: Ne on to dělá, pokládá, vybagruje a vloží kostky.  
Pan Svoboda: Kolik je to metrů čtverečních? 
Pan starosta: 170 metrů čtverečních. Spojení odškodnění a té poruchy, současně 
spolufinancování, máte někdo zásadní problém? 
Pan Svoboda: Na obec by připadlo zhruba padesát tisíc korun. 
 
 



 

 

Pan Kafka: Mám jenom takový dotaz, pan Kraus je nějak chráněný? To není jeho 
první průšvih a kdyby to byl telefonní kabel, tak už je to někde na sto tisících a když 
on to udělal, tak proč to neuhradí on? Aby to někdo platil za něj, tak to je postavené 
na palici. Jemu se nic nestane? 
Pan Starosta: V případě, že by pan Pižl s touto nabídkou nepřišel, tak samozřejmě 
obec má škodu a  musí jí po někom vymáhat. Jelikož my nejsme z toho šetřit, kdo to 
byl konkrétně, tak bychom se obrátili na Policii ČR, která by udělala šetření.  
Pan Kafka: To je vaše domluva, ale tomu kdo to způsobil se zase nic nestane. 
 
 
Usnesení č. 4/2 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o vzniklé škodě na 
obecním majetku, konkrétně na kabelovém vedení veřejného osvětlení podél 
lázeňské stezky na hranici pozemků p.p.č. 21/1 a 249 v k.ú. Lázně Libverda mezi 
stožáry VO LL00100 a LL00101. Zároveň vyslovuje souhlas s náhradou škody ve 
výši 20.229,- Kč ze strany vlastníka p.p.č. 249 a přilehlého Hotelu Montana pana 
Marcela Pižla, a to do 30. 6. 2019. 
 
Usnesení č. 4/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolufinancování 
stavební akce „Obnova chodníku před Hotelem Centrál“. Předmětem dohody je 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 % celkových nákladů stavební akce od 
majitele Hotelu Centrál pana Marcela Pižla a závazek obce na dofinancování 
druhých 50 % celkových nákladů a zajištění vlastní realizace této stavební akce do 
31. 12. 2019. Zároveň ukládá panu starostovi zajistit poptávkového řízení na 
zhotovitele formou oslovení více zájemců. 
 
Pan Starosta: Pane Pižle, jste s touto formulací svolný, chcete něco doplnit? 
Pan Pižl: Ano, souhlasím. 
 
  

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
Dalším bodem programu: 
 
Pan Starosta vítá pana Fejtka a zařazuje okénko cestářské. Pokud máte někdo 
k cestářům nějaké připomínky, pochvaly,..  
Paní Melková: Já bych je chtěla pochválit, vždy když zavoláme ze školky, tak nám 
pomůžou. 
Pan Svoboda: Máte nějaký systém? 
Pan Fejtek: Systém není, ta tráva roste tak, že se snažíme udržovat hlavně tady 
centrum a okrajové části bereme později. Priorita je školka, škola, hřiště,.. 
Pan Jeřábek: Já bych chtěl poděkovat za kontejnery. 
 
Usnesení č. 4/4 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí aktuální informace o práci 
místního hospodářství. 
 



 

 

Ad 3) 
Závěrečná účet obce za rok 2018 a schválení účetní závěrky. 
Pan Starosta promítá tabulku rozpočtu (k vidění na www.laznelibverda.cz) 
 
V loňském roce se doplatily dva úvěry, včetně firmě Hochtief listinu. V roce letošním 
se doplatily také dva menší úvěry.  
 
Diskuze: 
Paní Kiliánová: Co říkala firma Consult na hospodaření Vzletu? 
Pan Starosta: Oni nehodnotí nájemce, protože Vzlet v nájmu, jestli má zisk nebo 
ztrátu to oni nevidí, pouze hodnotí jestli závazky platí nebo ne. 
Paní Kiliánová: Pro obec to vychází teda jak? Je Vzlet ziskový?  
Pan Starosta: Paní Maděrová platí 21.000 Kč nájemné měsíčně, s tím, že 9.500 Kč 
je holý nájem a věci, které v současné době do Vzletu dáváme v této částce nejsou. 
Běžná údržba, topení v tělocvičně, ale jsou to částky, které se pohybují tak do 
poloviny této částky. Jsme na tom mnohem lépe, než když to provozovala obec. 
Paní Kiliánová: A co říkala firma na hospodaření Bikecentra?  
Pan Starosta: Loni Bikecentrum skončilo v plusu. 
Paní Kiliánová: Na bytovém hospodářství, co jste dělali? 
Pan Starosta: Měl jsem připravené všechny faktury, ale nestihl jsem to dopracovat, 
když tak se paní Kiliánová zastavte na úřadě a nahlédněte. 
Paní Kiliánová: Dobře, stavím se. 
 
Usnesení č. 4/4 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí aktuální informace o práci 
místního hospodářství. 
 
Usnesení č. 4/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 4/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za 
rok 2018. 
 
Usnesení č. 4/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2018. Zhoršený 
hospodářský výsledek bude hrazen z rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 4/8 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2018. 
  
Usnesení č. 4/9 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2018. Zisk bude 
použit na doplnění rezervního fondu. 
 

http://www.laznelibverda.cz/


 

 

Usnesení č. 4/10 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2018. 
 
 

 Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
Ad 4) 
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a Správa bytového 

hospodářství s.r.o. za rok 2018. 

 
Za loňský rok jsou trochu menší náklady, týká se to elektřiny a služeb do kotelen 
v obecních domech, mzdy, odvody a drobné vydání zákonné pojištění od firmy proti 
škodám. Celkové tržby byly 1.220.616 Kč. 
Hospodářský výsledek je v plusu 41. 041, 62 Kč. 
 
Usnesení č. 4/11 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní 
společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2018, který skončil ziskem ve 
výši 41.041,62 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady, a to: 

 shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti 
jako nerozdělený zisk pro doplnění rezervního fondu 

 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
 
 
 
 
Ad 5) 
Zpráva o hospodaření a závěrečný účty DSO Smrk a Mikroregionu. 
 
Na zasedání Mikroregionu nás zastupuje Miroslav Neumann a závěrečný účet byl 
schválen ze strany valného shromáždění, my bereme pouze na vědomí,  jak zpráva 
o přezkoumání hospodaření za rok 2018, kterou provádí krajský úřad, nebyly zjištěny 
žádné chyby a je to vše v pořádku.  
 
Usnesení č. 4/12 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion 
Frýdlantsko  za rok 2018, zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko za rok 2018  zpracovanou KÚLK a výpis z unesení týkající se 
závěrečného účtu za rok 2018 z valného shromáždění DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko  konaného 4. 6. 2019. 
 



 

 

Usnesení č. 4/13 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO SMRK za 
rok 2018 a závěrečný účet za rok 2018, jehož součástí je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. 
 
   

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
Diskuze: 
Pan Kafka: Proč se neplatí poplatek za užívání Singltreku? Lidi tam jezdí zadarmo, 
proč to nezpoplatníte? 
Pan Starosta: Oni by zaplatili, ale na to jsou zákony, které to zakazují. Zákon o 
lesích a zákon CHKO, nesmí se zpoplatňovat vstup do volné přírody. 
 
  
Ad 6) 
Výběrové řízení na zhotovitele „Modernizace topného systému budovy školy č.p.    

112, Lázně Libverda“. 

 

Byla oslovena Stavební poradna, která nám pomáhá s administrací. V pondělí 
zastupitelé dali návrh oslovit šest firem, které osloveny budou. 

Čas se krátí a pan starosta navrhuje řešení, aby jsme vytvořili komisy, která bude mít 
tři členy, kteří následně provedou zkontrolování a vyhodnocení a v případě, že 
uchazeči splní všechny technické a kvalifikační předpoklady, tak jediným kritériem 
bude nejnižší cena bez DPH. Hodnotící komise vybere firmu, se kterou se následně 
uzavře Smlouva o dílo.   

 

Usnesení č. 4/14 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou 
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., IČ 62508822, se sídlem Průběžná 2521/48, 370 
04 České Budějovice, jejímž předmětem je administrace zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební akci „Modernizace topného systému budovy školy č.p. 
112, Lázně Libverda“. 
 

 

Usnesení č. 4/15 
Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje hodnotící komisi ve složení Pavel Švihký, 
Marcel Svoboda  
a Miroslav Neumann (náhradníci Stanislava Karrasová, Josef Zapletal a Václav 
Šnajdr), která provede hodnocení podaných nabídek v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavební akce „Modernizace topného systému budovy školy č.p. 112, 
Lázně Libverda“ a současně tuto hodnotící komisi pověřuje výběrem nejvhodnější 
nabídky. Za předpokladu splnění požadovaných technických a kvalifikačních 
požadavků ze strany uchazečů bude jediným hodnotícím kritériem nabídková cena 
bez DPH. 
 
Usnesení č. 4/16 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít Smlouvu o dílo 
s vybraným uchazečem v souladu s usnesením č. 4/15, a to za podmínky, že 



 

 

nebudou ze strany uchazečů podány jakékoliv námitky proti rozhodnutí a oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky a lhůta pro podání těchto námitek marně uplyne, popř. 
se uchazeči před uplynutím této lhůty sami vzdají práva na podání námitek. 
 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1.  
(Václav Šnajdr – příchod 18:20) 

 
Ad 7) 
Zapojení do projektu společného financování služeb na Frýdlantsku od roku 

2020. 

Sociální služby v rámci našeho území jsou poskytovány řadou organizací, které tady 
působí např. pečovatelské domy, Člověk v tísni, Centrum Lira, Most naděje, Tulipan, 
Hospic sv. Zdislavy, …  S části hradí dotace, zbytek se hledá z jiných finančních 
zdrojů. Vznikla iniciativa, která kdysi projednala a zpracovala komunitní plán a jeho 
součástí je návrh na spolufinancování sociálních služeb na Frýdlantsku. Klíč ke 
společnému financování je popsán, v přesné částce, která je potřeba pokrýt, aby ten 
systém v Liberecké kraji fungoval. Na naši obec je celkový příspěvek 31 tisíc. 

 

Usnesení č. 4/17 
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zapojením do společného financování 
sociálních služeb na Frýdlantsku od roku 2020 za předpokladu, že celková roční 
částka příspěvku obce nepřesáhne 40.000,- Kč. Současně bere na vědomí 
informace ke Klíči ke společnému financování sociálních služeb na Frýdlantsku. 
  

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

Ad 9) 

 
Pověření náhradníka na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská   

vodárenská společnost, a.s. 

 

Náhradníkem pověřeným na jednání valné hromady společnosti Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s. je zvolen pan starosta Ing. Jan Pospíšil. 

 

Usnesení č. 4/18 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce pana Ing. Jana Pospíšila, 
narozeného 24. 7. 1970, trvale bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice jako 
náhradníka za nepřítomného pana místostarostu obce Pavla Švihkého zastupováním 
obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která 
se uskuteční dne 25. června 2019. 

 

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

 



 

 

Všeobecná diskuze:  
Pan Svoboda: Mám pár věcí. První věc je, když už se budou řešit ty chodníky, tak 
aby se vymysleli ty hrany. Tam když někdo jde dolu s kočárkem nebo na vozíku, tak 
nemá šanci. Pak ohledně hasičárny. Několik let, na rohu, kde jsou popelnice je 
rozbitý poklop a je tam díra. Já jsem se díval na nějaký poklop a ten vychází zhruba, 
litinový, na 1500 korun, klidně ho objednám, jenom je potřeba dořešit, aby tam ten 
poklop byl. Dále jsem se bavil s Tomášem Prchalem o okapu, který je svedený do 
šachty podivně a když prší, tak to vytéká ze země. A v zimě je to úplně špatné, někdy 
jsou tam tak ledové pole, že se tam nedá ani chodit. 
Pan Starosta: Otázka je, jestli tam ten poklop vůbec bude. Celé to odvodnění z té 
dešťovky, z té střechy se musí udělat nové.  
Paní Karrasová: Komunikace na Peklo bude zpřístupněna kdy? 
Pan Starosta: Termínově to má být k 30. 6. otevřené. 
  
 
 
 
 
 
 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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