
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 26. února 2018 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 

Přítomni ZO: 
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký, Josef Zapletal, Václav Šnajdr, Marcel Svoboda   
Nepřítomni - omluveni: Stanislava Karrasová, Josef Veselý 
Zapisovatel: Kateřina Sádovská 
Občané a hosté: 1 
 
Navržený program: 
  1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise.  

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

  3. Schválení změny územního plánu č.3. 

  4. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova a Programu podpory JPO   
obcí. 

 

Program byl schválen 5 hlasy členů ZO  
 
Ad 1)  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a určeni pan Pavel Švihký, Josef Zapletal.  
Do funkce předsedy návrhové a volební komise byl navržen a zvolen pan Pavel 
Švihký, za členy komise pan Marcel Svoboda, Václav Šnajdr. 
 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
Ad 2)  
ZO po projednání vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 
Panu starostovi byly uloženy 3 úkoly – č.9, 20, 22 a byly splněny. V kontrole zůstávají 
2 usnesení týkající se kauzy Hakenů 10/17, 10/ 18 z r. 2015. 
 
Usnesení č. 18/1 
 
Ad 3)  
Pan starosta Ing. Jan Pospíšil seznámil přítomné se změnou územního plánu č.3. 
Změna byla připravována cca 1,5 roku a týká se 4 lokalit. Pan starosta předložil 
zprávu pořizovatelů, která bude vyvěšena na 15 dní na úřední desce a oznamuje, že 
zpracování ostatních dokumentů bude stát cca 30. 000,-. 
 
Diskuze: X 
 
Usnesení č. 18/2 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí schválení změny územního plánu 
č.3. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
 
 
 



Ad 4)  
Program 2.1 
Pan starosta oznamuje, se řešili na pracovní na pracovní poradě (zvažovala se 
rekonstrukce topení ZŠ nebo střecha na OÚ) . Nakonec bylo rozhodnuto pro projekt 
ZŠ- dotace 50% na rekonstrukci topení. 
 
Diskuze: 
Marcel Svoboda: V ZŠ by se měnil kotel a veškeré rozvody? 
P. starosta: Byla by provedena demontáž a likvidace všeho+ montáž vedení, 
radiátorů, kotle a komín. 
 
Usnesení č. 18/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci 
z dotačního fondu LK do programu 2.1. Program obnovy venkova na projekt 
s názvem Modernizace topného systému budovy ZŠ Lázně Libverda. 
 
Usnesení č. 18/4 
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou 
projektovou přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu 
s usnesením 18/3. Termín plnění je do 28.2. 2018.  
 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 

Program 1.1 
Pan starosta vše řešil na pracovní poradě a poté s p. Muchou a p. Prchalem. 
 
16:51 pan Josef  Zapletal odchod 
16:54 pan Josef  Zapletal odchod 
 
3 projekty: 

1) Výměna krytiny 
2)  Zateplení 
3) Vnitřní úpravy 

 
Pan starosta konzultoval žádost o dotaci s panem Málkem. Dále se diskutuje o 
různých úpravách, které by bylo možné letos provést. 
 
Usnesení č. 18/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z 
dotačního fondu Libereckého kraje do programu 1.1 Program Podpora jednotek 
požární ochrany obcí LK na projekt s názvem  „Obnova osobních ochranných 
prostředků pro členy JPO SDH Lázně Libverda“. Předmětem projektu je zejména 
obnova zásahových obleků s příslušenstvím. Rozpočet projektu bude činit 
maximálně 40.000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 18/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z 
dotačního fondu Libereckého kraje do programu 1.1 Program Podpora jednotek 
požární ochrany obcí LK na projekt s názvem  „Pořízení věcných prostředků PO pro 
JPO SDH Lázně Libverda“. Předmětem projektu je pořízení dýchacích přístrojů 



s příslušenstvím, ručních radiostanic, přetlakového ventilátoru a sady na čištění 
komínů. Rozpočet projektu bude činit maximálně 240.000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 18/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z 
dotačního fondu Libereckého kraje do programu 1.1 Program Podpora jednotek 
požární ochrany obcí LK na projekt s názvem  „Opravy automobilové zásahové 
techniky JPO SDH Lázně Libverda“. Předmětem projektu je pořízení pneumatik na 
cisternu T 148 a dopravní automobil Renault Trafic včetně náhradní autobaterie. 
Rozpočet projektu bude činit maximálně 40.000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 18/8 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou 
projektovou přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu 
s usneseními č. 18/5, 18/6 a 18/7. Termín plnění je do 19. 3. 2018. 

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 
 
 
 
 

Usnesení č. 18/9 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z 
dotačního fondu Libereckého kraje do programu 1.1 Program Podpora jednotek 
požární ochrany obcí LK 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. 18/10 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškerou 
projektovou přípravu spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu 
s usneseními č. 18/9. Termín plnění je do 19. 3. 2018. 

 

Usnesení č. 18/11 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Program rozvoje obce Lázně Libverda 
na období 2018 až 2020 v předloženém znění. 

 
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diskuze mimo program 
Pan Josef Zapletal: Jak to dopadlo s dřívím? 
Pan starosta: Musím zavolat, dotyčný byl mimo signál. 
Pan Šádek: Kolik lidí mělo zájem o službu SMS informací? 
Pan starosta: Zatím cca 42, postupně lidé stále nosí formuláře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno v Lázních Libverda  28.2. 2018 
 
 
 
 
Starosta obce:          Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Jan Pospíšil                                                                     Pavel Švihký 
 
 
         Josef Zapletal                                                                             
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             
Zapisovatelka: Kateřina Sádovská 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 


