
 

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 25. září 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, Václav Šnajdr, Josef Zapletal  
Nepřítomni: 0  
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 5 
  
 
 
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Aktualizace stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko. 
4. Zvýšení nájemního u nové uzavřených smluv o nájmu obecních bytů. 
5. Rekonstrukce chodníku před Hotelem Central. 
6. Souhlas obce se zřízením školní družiny v ZŠ Lázně Libverda 
7. Zpráva o průběhu zateplení a vnitřní rekonstrukce Hasičské zbrojnice.   
8. Informace o průběhu zadávacího řízení na stavební zakázku – rekonstrukci 

ústředního topení v ZŠ. 
9. Případné schválení, či neschválení smlouvy o dílo s firmou LUEX s.r.o. na 

výměnu oken na čp. 201 I. etapa.  
 

 
Program byl schválen 9 hlasy členů ZO 

 

 

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

 
 

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

 



 

 

Ad 2)  
 
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.  
 
 
 
Usnesení č. 5/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2019. Úkoly uložené usneseními 
byly splněny. 
 
 
Ad 3) 
Aktualizace stanov DSO Mikroregion Frýdlantsko. 
 
Po projednání s právníkem na změnu stanov bylo pořízení nebo možnost pronájmu 
mobilního pódia, kterou pořídilo sedm obcí a Liberecký kraj. Je zde možnost 
pronajmout si pódium i mimo vlastníka. Vybírá se nájemné, ze kterého se hradí 
provoz, údržba, náklady, pojištění,.. To je důvodem, proč měníme stanovy a jediná 
možnost je schválení ve všech 18 obcí. 
 
Usnesení č. 5/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění aktualizovaných stanov 
Mikroregionu Frýdlantsko dle předloženého materiálu a pověřuje starostu obce jejich 
podpisem. 
 
  

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
Ad 4) 
Zvýšení nájemního u nové uzavřených smluv o nájmu obecních bytů. 
Pan starosta předkládá zpětnou rekapitulaci, kdy se v červnu roku 2012 přijalo 
usnesení, kterým se navrhovalo navýšení základního nájemného z plochy bytů. Na 
plochu se navýšilo na 28 Kč u bytů standartních a u bytů se sníženou kvalitou na 21 
Kč. S účinností od července roku 2013 zvýšit z 28 Kč na 35 Kč a u bytů se sníženou 
kvalitou na z 21 Kč na 25 Kč. 
Od té doby se základní nájemné nezvyšovalo. V nejbližší obci, či městě, u nás jsou 
to Hejnice, už nerozlišují kategorie bytů, cena je 42 Kč. 
Po projednání bychom chtěli u nově uzavřených smluv nájemné navýšit na 42 Kč za 
metr čtvereční.  
 
 
 
Diskuze: 
Paní Kiliánová: Když jsem byla v Hejnicích a zvyšovalo se nájemně, tak nám 
předvedli nějaký ekonomický rozbor bytového hospodářství. Dám příklad: za deset 
let jsme vybrali 20 milionů na nájmu, utratili jsme 30 milionu. Nestačí to, musíme 
zvyšovat a né, že se rozhlédnete a podíváte se po okolí, kolik kde se co platí. Vy nás 
srovnáváte s městem? Máme status obce. Předejte ekonomický rozbor, jak na 
bytovém hospodářství hospodaříte.  



 

 

Pan Starosta: Paní Kiliánová má právo se vyjádřit. Je to navýšení zhruba o výši 
inflace, což je v porovnání co se běžně používá. Je to možnost, využít tu inflační 
doložku.  
Paní Kiliánová: Vy sice jako říkáte inflační doložka, ale vy sice vyberete ty peníze, 
ale vůbec je neutratíte. Musíte mít dva pohledy. Peníze, které vyberete za nájem, tak 
je nestačí vůbec utratit. Nic neděláte na tom byťáku. Takže bavit se o inflační doložce 
je v našem případě směšné.  
Pan Svoboda: Každý rok se předkládají jaké výdaje  na bytové hospodářství.  
Paní Kiliánová: Se na to podívejte, jak hospodaříte, všechno zůstává obci. 
 
Pan Starosta ukončuje diskuzi k tomuto bodu. 
 
Usnesení č. 5/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh pronajímatele na zvýšení 
nájemného v obecních bytech, a to u nově uzavíraných nájemních smluv s účinností 
od 1. 10. 2019 na nové nájemné ve výši 42,- Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou ve 
výši 32,- Kč/m2 (byty nacházející se v objektech bydlení čp. 22  
a čp. 175). 
 
Usnesení č. 5/4 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce ve spolupráci s právním 
zástupcem obce zajistit informování jednotlivých nájemců obecních bytů o usnesení 
č. 5/3 a dále vypracování nových nájemních smluv včetně jejich rozeslání. Termín 
plnění je do 31. 10. 2019. 

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

 
 
Ad 5) 
Rekonstrukce chodníku před Hotelem Central. 
V červnu na posledním zastupitelstvu konaného dne 24.6.2019 jsme tento bod 
probírali, s tím, že jsme přijali usnesení, které nás zavazuje, uzavřít dohodu o 
spolufinancování s majitelem Hotelu Central pane Marcelem Pižlem v poměru 
padesát na padesát. Dohoda byla uzavřená v souladu s usnesením. Proběhla 
diskuze o volbě materiálu, pan starosta oslovil pana Tomáše Prchala a požádal ho o 
zpracování cenové nabídky na variantu, kámen. Pan Prchal nabídku poslal. Celkem 
je to 169 metrů čtverečních se vším, s prací,.. Celková ceny je 320 000 bez DPH. 
Pan starosta kontaktoval pana Pižla, který je schopný spolufinancovat částku, která 
by byla 1500 Kč za metr čtvereční. 
Co teď s tím? Pokud by jsme akceptovali cenu a návrh pana Prchala, tak bychom od 
pana Pižla získali zhruba 130.000 Kč a my bychom dofinancovali 260.000 Kč. Dotace 
pana Pižla by už nebyla 50%, ale už jen 33%. Rekonstrukce by mohla proběhnout až 
na jaře v roce 2020, tím bychom odlehčili rozpočtu letos. 
     
 
Diskuze: 
Pan Svoboda: Chodníky jsou jedna z věcí, které máme v programu a je to důležitá 
věc. Z mého pohledu tam zámkovka a přes silnici žula. To by nevypadalo moc dobře. 
I když je to o dost víc peněz, tak by si to ta strana zasloužila. Já jsem pro tu žulu. 



 

 

Pan Starosta: Pan Pižl nabízí takzvané skládkovné, možnost, kde by se mohl využít 
jeho pozemek, tím by se mohlo něco ušetřit. Můžeme požádat pana Prchala o 
přepočítání cenové nabídky.  
Pan Prchal: Snažil jsem se udělat cenovou nabídku na ten kámen zajímavou. Ceny, 
které byly narozpočtovány v roce 2018, tak navýšily zhruba o 40% - 220.000 Kč. 
Trvalo by to zhruba pět týdnů. 
Pan Starosta: Uzavřeme smlouvu o dílo do 31.5. 2020.  
 
 
Usnesení č. 5/5 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o cenové nabídce 
firmy Tomáš Prchal,  
IČ 88727076, se sídlem Lázně Libverda 213, 463 62 jejímž předmětem je 
rekonstrukce chodníku před čp. 143 a 173 Lázně Libverda a zároveň ukládá 
starostovi obce dále jednat o této nabídkové ceně společně s potencionálním 
zhotovitelem panem Tomášem Prchalem a spoluinvestorem panem Marcelem 
Pižlem. 

 

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

 
 
Ad 6)  
Souhlas obce se zřízením školní družiny v Základní škole Lázně Libverda. 
Zřizovací listina se schvalovala v dubnu tohoto roku a ta nová se vyplňuje o 
příslušnost školní družiny. Školní družina nebude mít žádné finanční obnosy 
z rozpočtu obce. 
 
Usnesení č. 5/6 
Zastupitelstvo obce po projednání vydává Zřizovací listinu Základní školy, Lázně 
Libverda, okres Liberec – příspěvková organizace s účinností od 26. 9. 2019. 
 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
Ad 7) 
Zpráva o průběhu zateplení a vnitřní rekonstrukce Hasičské zbrojnice. 
Stavebním dozorem je pan Zdeněk Melichar st.  
 
Usnesení č. 5/7 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o průběhu realizace 
stavební akce „Energetické úspory objektu SDH č.p. 194 Lázně Libverda“ 
 
 
Ad 8) 
Dne 25.9.2019 pan starosta obdržel rozpočet na dílčí vnitřní rekonstrukci Hasičské 
zbrojnice. Jedná se o sociální zařízení v prvním patře, prostoru pro převlékání 
zásahové jednotky v přízemí. Je to viňatá část rekonstrukce celého vnitřku, na kterou 



 

 

bylo požádáno o dotaci na Libereckém kraji a kraj nám poskytl dotaci ve výši 
necelých 300.000 korun. Pan starosta vycházel z rozpočtu z roku 2016, nyní ta 
částka stávající je poměrně vysoká. Po návštěvě z Libereckého kraje nám bylo 
řečeno, že musíme ctí takzvanou hygienickou smyčku, která musí mít minimální 
plochu a minimální vybavení. Čistá šatna musí být oddělena od špinavé a k tomu 
musí být alespoň jedna sprcha a záchod. Toto minimum musí být v projektech, které 
chtějí být podpořeny z Ministerstva vnitra. Jedná se o částku 1 000 050 Kč. 
K dnešnímu dni má obec na účtu asi 2,5 milionů korun. Musí se počítat s tím, že 
pokud toto bude stát milion, tak to vydání, které ještě máme (chodník se přesunul na 
jaro), tak se bude nájemníkům vracet půl milionu korun.  
Příjmy z prodeje majetku se neplánují a jiné mimořádné příjmy tam nejsou. Naopak 
musíme ještě zaplatit splátku Lázních a.s. za kanalizaci.  
Byla plánovaná investice do oken na čp. 201, kterou bychom rozdělili na dvě etapy. 
V první etapě 292.000 Kč a v kompletní variantě 412.000 Kč. Obě dvě akce nejdou.   
 
Diskuze: 
Pan Šnajdr: Byli jsme rozhodnutí vyměnit okna na čp. 201, ohrozit rozpočet se mi 
nechce. Počkáme, dávám přednost oknům. 
 
Pan Veselý: Udělat obojí nelze, tak spíš jsem pro hasičárnu. 
 
Paní Karrasová: Přikláním se k Pepovi. 
 
Pan Švihký: Já mám dilema, i když hasiče mám rád, pro obec dělají hodně věcí, tak 
i tak jsem pro okna na čp. 201. 
 
Pan starosta: Já bych to zkusil ještě dohodnou, zdali by se to nedalo přeložit do 
příštího roku, můžu se o to pokusit. 
 
Pan Neumman: Já jsem v té hasičárně nikdy nebyl, musím to napravit. Je to ale dost 
peněz, jsem pro okna.  
   
Pan Svoboda: Z pohledu nějaké spravedlnosti by ty peníze měly jít spíš jako do 
dalšího objektu, protože objektů je víc a peníze by se měly rozdělovat do více objektů 
a ne jen do jednoho. 300.000 Kč je samozřejmě spousta peněz, abychom to vrátili, 
můžeme využít jinde. Otázka je, co může být za rok, za dva.  
 
Paní Melková: Pro mě je to taky těžké rozhodnou, já třeba nevím kolik je výjezdů, 
využijete to vůbec? Já budu mluvit z pohledu ředitelky ze školky, protože já bych ty 
peníze taky uměla využít.  
 
Pan Starosta: Přehazovat vše na příští rok je jako možné, ale nevím. 
 
Pan Zapletal: Chci říct, že jsem pro okna a teď z třech milionů tři sta tisíc vrátit. 
 
Pan Starosta: Děkuji za názory, jsem rád. Je to každopádně škoda. Času do konce 
roku je málo, jelikož se jedná o milion, tak si nedovolím udělat to zadáním z ruky. 
Navrhoval bych požádat stavební poradnu o vypsání řízení a vy by jste, včetně 
občanů, vybrat tři firmy, které by byly schopné zajistit to do konce roku.  Necháme 
vyjádřit hasiče, než se rozhodne. 



 

 

Pan Prchal: Hezky to řekl Marcel, ano, obec má hodně objektů a investic, ale Míro 
přijď se tam podívat, pokud to bude v takovém stavu dál.. Pokud by se daly 
přesunout okna do dalšího roku, tak by to bylo fajn. Tady se neví, zdali ty peníze 
ještě někdy dostaneme.  
 
Pan Rodr: Já k tomu moc nemám co říct. Chápu, že ty peníze pro obec by byly 
zajímavější, co se týče oken, ale když už je ta hasičárna takhle rozstřelená, tak by se 
měla dodělat. Na ten dům se 40 let vůbec nesáhlo.  
 
Paní Kiliánová: Kolik tak hodin tam ročně strávíte? 
 
Pan Prchal: Scházíme se tam pravidelně každou sobotu v měsíci, probíhá tam 
školení,.. 
 
Paní Kiliánová: A lidi co bydlí na čp. 201 jsou tam 24 hodin denně, v zimě a mrazu. 
Vy jste amatéři, vy nejste profíci. 
 
Pan Prchal: Já to chápu, ale porovnávám prostory pro občany a pro hasiče. Vím, že 
to obec finančně zatěžuje.  
 
Pan Starosta: Zjistím, jak by to bylo možné na kraji, převést 300.000 Kč do dalšího 
roku.  
Pan Svoboda: To je velmi důležitá informace. 
 
Pan Starosta: A ještě se potkat kolem 20. 10. a říct si jak se definitivně rozhodneme.  
 
 
 
 
Usnesení č. 5/8 
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 „Rekonstrukce sociálního zařízení a šatny Požární 
zbrojnice“. 
 
 
Usnesení č. 5/9 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce zajistit a předat veškeré 
podklady pro zadávací řízení na výběr zhotovitele v souladu s usnesením č. 5/8. 
Termín plnění je do 10. 10. 2019. 

 

Pan Starosta: Je nějaký protinávrh k tomuto bodu? Není. Dobře. 
 
 

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



 

 

 Ad 9) 
Schválení, či neschválení smlouvy s firmou Luex, které stáhneme z usnesení. Pan 
Starosta stahuje bod z programu. Věc se nebude projednávat. 
 
 
Informace, jak proběhlo výběrové řízení na konci července na modernizace topného 
systému v Základní škole Lázně Libverda. Osloveno bylo celkem šest firem, nabídku 
v termínu podala pouze jedna firma. Cena byla malinko překročena – 544.031 Kč 
bez DPH. Akce se začala realizovat koncem července, s tím, že kolem 20. srpna byla 
ukončena. Následoval úklid a v posledním týdnu byl zahájen zkušební provoz. 
Podobná akce nás čeká ve školce v létě v roce 2020. 
 
Všeobecná diskuze: 
 
Pan Porubský: Děkuji za Sokola a rád bych Vás v sobotu 28.9. pozval na Běh 
Lázeňským parkem, všichni jste zváni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
. 

 

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

Karrasová Stanislava 
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