
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ  
ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. června 2019 

 

Usnesení č. 4/1 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Usnesení č. 4/10 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně Libverda, příspěvková 

organizace, okres Liberec za rok 2018. 

 

 



 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 


