
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Lázně Libverda,  
které se konalo dne 20. května 2020 v zasedací místnosti  

Informačního centra, Lázně Libverda č.p. 17  
 
 
 
 
 
Přítomni ZO:  
Ing. Jan Pospíšil, Pavel Švihký,  Marcel Svoboda, Josef Veselý, Martina Melková, 
Stanislava Karrasová, Josef Zapletal, Miroslav Neumann 
Nepřítomni: 1 (Václav Šnajdr příchod v 17:45) 
Zapisovatel: Jana Slámová 
Občané a hosté: 3 
  
 
 
 
Navržený program:  
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise. 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
3. Rozpočet obce na rok 2020. 
4. Závěrečný účet obce za rok 2019 a schválení účetní závěrky. 
5. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a SBH s.r.o. za rok 

2019. 
6. Závěrečný účet dobrovolného svazku SMRK za rok 2019 a závěrečná účetní 

závěrka. 
7. Porovnání cen stočného za rok 2019 a cena stočného na rok 2020. 
8. Majetkoprávní operace – prodej pozemku p.č. 344/1. 
9. Pořízení Územní studie na výstavbu RD. 
10. Smlouva o dílo na opravu silnice u hřbitova. 
11. Smlouva o dílo na pořízení projektové dokumentace na projekt „Chodník 

Libverda – Hejnice“. 
12. Odpuštění nájemného podnikatelům obecních a podnikatelských prostor. 
13. Informace o podaných žádostech o dotace + schválení podání dotace. 
14. Pořízení projektové dokumentace na akci rekonstrukce povrchu lázeňské 

stezky. 
 
 
 
 
 

Program byl schválen 8 hlasy členů ZO 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
 
Ad 2)  
 
Usnesení č. 9/1 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. 3. 2020. Úkol uložený usnesením č. 
8/4 byl splněn. 
 

 
 
Ad 3) 
Rozpočet obce na rok 2020. 
Pan starosta předává slova předsedovi finančního výboru panu Marcelu Svobodovi, 
který seznámí s rozpočtem na rok 2020 a pan starosta promítá na plátně. 
Z důvodu krize, která nás postihla od března do současnosti se dá očekávat 
významný úbytek daňových příjmů obcím, měst a krajům. Vláda nakládá různé 
kompenzační bonusy, které jsem tzv. daňová vratka, kde zhruba 7 miliard obcím 
nepřijdou. Ekonomika je paralyzována, menší daně. K 7. květnu je to 11%. Rozpočty 
se budou během roku upravovat. Letošní rok bude extrémně jiný. Zdravotní riziko, 
doufejme, bude ustupovat. 
Rozpočet je schodkový, s tím, že se vyrovnává převodem finančních prostředků 
z minulého roku, což je 901.819,19 Kč Kč. 
 
 
Diskuze: 
Pan Svoboda: Příjmy se budou samozřejmě lišit a bude se muset upravovat, některé 
věci oddálit nebo vyškrtnout. 
Paní Killiánová: Jaké máte v plán investice na bytovém hospodářství? 
Pan Starosta: Plánovaná investice jsou okna na čp. 201. 
Paní Killiánová: To jste měli udělat loni. 
Pan Starosta: Ano, ale investicí do hasičárny jsme to museli stopnout. V průběhu 
roku se dělá spousty drobných oprav, zásahy v bytech, společenské prostory. Ta 
hlavní investice, která byla se neudělala, to máte pravdu. 
Paní Killiánová: Takže letos teda ty okna? 
Pan Starosta: Letos jsou  plánu okna, ano. 
 
 



 
Usnesení č. 9/2 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako 
schodkový ve výši příjmů 15.168.180,81 Kč a výdajů 16.070.000,- Kč. Schodek 
rozpočtu ve výši 901.819,19 Kč bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na 
bankovních účtech obce k 31. 12. 2019. 
 

 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
Ad 4) 
Závěrečný účet obce za rok 2019 a schválení účetní závěrky. 
Pan starosta prosí opět pana předsedu o seznámení a o komentář. Hospodářský 
výsledek mateřské školy – 7.144 Kč v plusu, základní škola – 123.726 Kč v mínusu, 
zhoršený hospodářský výsledek bude hrazen z rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 9/3 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 9/4 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za 
rok 2019. 
 
Usnesení č. 9/5 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2019. Zisk bude 
použit na doplnění rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 9/6 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2019. 
  
Usnesení č. 9/7 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Základní školy 
Lázně Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2019. Zhoršený 
hospodářský výsledek bude hrazen z rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 9/8 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy Lázně 
Libverda, příspěvková organizace, okres Liberec za rok 2019. 
 
 
 
 

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



Ad 5) 
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce a SBH s.r.o. za rok 2019. 
SBH s.r.o. výroba tepla a správa nemovitostí, byly náklady ve výši 1.260 498,78 Kč a 
výnosy byly 1.215 321,89 Kč. Ztráta ve výši 45 176,89 Kč. Nákup plynu a elektřiny se 
rok co rok mění dodavatel, soutěží o ideální nabídku, mění se výše záloh a mírně se 
mění výroba tepla, podle klimatických podmínek. Při vyúčtování k většímu, či 
menšímu přeplatku. Poslední ztráta byla v roce 2014 56 000 Kč. Následující roky 
skončily v zisku.  
 
Diskuze: 
Paní Killiánová: Bytové hospodářství, jaké byly příjmy celkem? A výdaje? 
Pan Starosta: My se bavíme o něčem jiném. 
Paní Killiánová: V podstatě ne. 
Pan Starosta: Paní Killiánová, vy máte právo na vyjádření k projednávanému bodu. 
Není to bytové hospodářství. Tento výsledek není bytového hospodářství, ale 
právnické osoby. 
Paní Killiánová: Takže to necháme do diskuze.  
 
Usnesení č. 9/9 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní 
společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2019, který skončil ztrátou ve 
výši 45.176,89 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady, a to: 

 shora uvedená ztráta bude hrazena z rezervního fondu společnosti 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  
 
 
 
Ad 6) 
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SMRK za rok 2019 a závěrečná účetní 
závěrka. 
Jsme společně s Novým Městem pod Smrkem, Frýdlantem a Hejnicemi členy svazku 
obcí SMRK. Předmět činnost je podpora rozvoje cestovního ruchu od roku 2006. Pan 
předseda předkládá závěrečný účet a seznámení s ním. Bereme na vědomí, 
neschvalujeme, schvaluje valné shromáždění svazku. Příjmy se skládají z členských 
příspěvků, členských obcí a výdaje se skládají z příspěvků do Turistického regionu 
Jizerské hory. Příjmy již delší dobu převyšují výdaje. K datu 31.12. 2019 bylo na účtu 
572 000 Kč. Letos jsme výdajově nakoupili novou čtyřkolku, kterou dlouhodobou 
zápůjčkou půjčujeme Singltreku pod Smrkem o.p.s., která ji využívá pro údržbu 
stezek. Liberecký kraj nám na částku 440 000 Kč poskytne dotaci ve výši 200 000 
Kč. 
 
Usnesení č. 9/10 
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí účetní závěrku DSO SMRK za 
rok 2019 a závěrečný účet za rok 2019, jehož součástí je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. 
 

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



Ad 7)  
Porovnání cen stočného za rok 2019 a cena stočného na rok 2020. 
Pan místostarosta Pavel Švihký seznamuje s porovnáváním cen stočného. Naše 
ČOV od loňského léta je v havarijním stavu, havarijní stav stále trvá, je potřeba více 
finančních prostředků, na to, abychom ji udržovali v chodu. Tento stav se nelíbí 
nikomu, ani nám, ani na ministerstvu, ani na povodí. Provozní náklady rostou, musí 
se častěji vyvážet kal, častěji se vzorkuje. Náklady loni vyskákaly na 540 000 Kč. 
Ukládáme prostředky na obnovu na speciální účet.  
Pan starosta doplňuje, že situace v loňském roce byla opravdu fatální. Nějaké chyby 
byly objeveny a nyní řešíme s Lázněmi a.s., jak postupovat dál. Fakturovalo se více 
kubíků 28 100.  
 
Příchod zastupitele pana Václava Šnajdra v 17:45 hodin. 
 
Usnesení č. 9/11 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Porovnání všech složek výpočtu ceny 
pro stočné za rok 2019 podle cenových předpisů pro stočné. 
 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. 
 
 
Cena pro rok 2020. Pan místostarosta seznamuje přítomné s cenou stočného pro rok 
2020. Cena vychází se skutečnosti z loňského roku, při plánované spotřebě 28 000 
kubíků vychází cena stočného pro letošní rok 40,91 Kč bez DPH. 
Pan starosta připomíná, že od 1. května 2020 přišla změna v stanoveném DPH 
z 15% na 10%. Od letoška jsem povinni do programu financování hospodářské 
infrastruktury generovat prostředky na obnovu ČOV. Finance možno dávat na 
speciální podúčet nebo čerpat na běžné opravy. Havarijní stav pořád trvá a bez 
speciální technologie se neobejdeme. Možnost do budoucna je nová čistírna, která 
se intenzivně komunikuje s lázněmi, v rozmezí kolem 25 milionů korun. Další 
možností je propojení naší kanalizace, bez čistírny, do kanalizace města Hejnic a 
následně přes město Raspenava až do Frýdlantu.  
 
Usnesení č. 9/12 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 
40,91 Kč bez DPH. 

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

 
 
 
Ad 8) 
Majetkoprávní operace – prodej pozemku p.č. 344/1. 
Pozemek se nachází za hasičskou zbrojnicí směrem k manželům Hellerovým. 
Zájemcem je pan Karel Bareš, smluvní cenu jsme zveřejnili, činí 177.500,-Kč. 
Nabídka byla vyvěšena 27.4.2020 a do 15.5.2020 nebyla evidována na podatelně 
úřadu žádná jiná nabídka, případně námitka k prodeji.  
 
 



 
Diskuze: 
Paní Killiánová: Tam je nějaká nemovitost? 
Pan Starosta: Ne, to je zahrada, která je územní plánem určena k zástavbě. 
 
Usnesení č. 9/13 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 344/1, zahrada, o 
výměře 710 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 177.500,- Kč. Kupujícím je Karel 
Bareš, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 Lázně Libverda. Prodej byl řádně 
zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné 
připomínky ani nabídky. 
 
Usnesení č. 9/14 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 9/13. Termín plnění je do 31. 5. 2020. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
Ad 9) 
Pořízení Územní studie na výstavbu RD. 
Lokalita se nachází mezi lázeňským parkem až k domu manželů Kopeckých. Je to 
necelých sedm hektarů pozemku, vlastníci jsou čtyři. Obec má z této plochy 45,2%, 
paní Kopecká má 30%, potomci rodiny Hakenů 20% a pan Vajner 4,8%. Oslovili jsme 
pana architekta Plašila, aby nám zpracoval studii. Cena na zpracovanou studii by 
byla 120.000,-Kč. S jednotlivými vlastníky pan starosta jednal, informoval jsem je o 
této studii, kromě potomků rodiny Hakenů mám  kladné vyjádření. Pokud by se 
s rodinou Hakenových domluvit nedalo, náklady za ně by uhradila obec.  
Správa CHKO bude účastníkem řízení. Bez této studie se zatím na těchto pozemcích 
stavět nedá.  
 
Diskuze: 
Paní Killiánová: Už máte zájemce na stavbu? 
Pan Starosta: Ještě ne. 
Paní Killiánová: Kolik se tady postavilo nových domů? 
Pan Starosta: Přiznám se, že to nemám spočítáno, ale jsou to domy pan Prchala, 
pana Kopeckého, pana Dvořáka, chaloupka pod Vzletem, tak cca sedm, osm. V této 
lokalitě o které jsme se bavili, by mohlo vyrůst až 35 domů, odhadem.  
Paní Killiánová: Dá se to napojit na kanalizaci? 
Pan Starosta: Ano, dá. 
 
Usnesení č. 9/15 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení Územní studie v souladu 
s Územním plánem Lázně Libverda za účelem budoucí výstavby v návrhových 
lokalitách Z1-1, Z1-2, Z1-3, Z1-5, Z1-6 a Z14  
o celkové výměře cca 7 hektarů stavebních pozemků. 
 
 
 



Usnesení č. 9/16 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. 
arch. Jiří Plašil,  
IČ 42159130, se sídlem Fučíkova 137/10, 460 01 Liberec 5, jejímž předmětem je 
zpracování Územní studie v souladu s usnesením č. 9/15. Cena předmětného díla je 
120.000,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 9/17 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 9/16. Termín plnění je do 31. 5. 2020. 
 
Usnesení č. 9/18 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohod o spolufinancování 
nákladů spojených s pořízením Územní studie dle usnesení č. 9/15 a 9/16 
s jednotlivými vlastníky předmětných stavebních pozemků v poměru výměry jejich 
části pozemků. 
 
Usnesení č. 9/19 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušné dohody 
v souladu s usnesením č. 9/18. Termín plnění je do 30. 6. 2020. 

 

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

 
 
Ad 10) 
Smlouva o dílo na opravu silnice u hřbitova. 
Pan starosta informoval veřejnost loni na podzim s variantou opravit tuto komunikaci 
v délce od lípy ke hřbitovu a následně podél hřbitovní zdi až k novému vodojemu. 
Na této akci by jsme se podíleli s Frýdlantskou vodárenskou společností s.r.o. , která 
by hradila tu část od lípy ke hřbitovu a my bychom hradili část kolem hřbitovní zdi. 
Stavila by to jedna firma Ing. Miroslava Balcara. Pan inženýr předložil nabídku, která 
v té části Libverdy by čítala 208.000,- Kč bez DPH.  
 
Usnesení č. 9/20 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. 
Miroslav Balcar,  
IČ 00931306, se sídlem Horní Vítkov 74, 463 31 Chrastava, jejímž předmětem je 
pokládka nové asfaltové obrusné vrstvy místní komunikace u hřbitova o výměře 470 
m2. Cena předmětného díla je 252.834,- Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 9/21 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 9/20. Termín plnění je do 31. 5. 2020. 

 

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



Ad 11) 

Smlouva o dílo na pořízení projektové dokumentace na projekt „Chodník Libverda – 
Hejnice“. 
Pan starosta oslovil projektanta, abychom se zamysleli nad možným chodníkem 
spojující Hejnice a Libverda. Prvotně bylo nutné udělat výškopis a polohopis dané 
lokality. Firma Cyrus provedla zaměření jako projekční podklad. Pan starosta promítá 
na plátně. Nápad je to už z roku 2002, realizaci to zatím nespatřilo. Nebude to 
jednoduché projednat ze strany Policie ČR a především správců sítí. Od křižovatky 
na kopci až po Bikecentrum je optický kabel. 
Podle platných předpisů dopravních staveb, včetně chodníku, to bude náročná 
investice. Podmínkou je projekční příprava, abychom v budoucnu se pokusili získat 
z dopravní infrastruktury finanční prostředky. Nabídka firmy MeliProjekt na pořízení 
úvodní studie, která by činila 26.000,-Kč, následná část by byla za 32.000,- Kč a 
vložkový výkaz výměr. Celková částka bude by byla 63.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 9/22 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou 
MeliProjekt Zdeněk Melichar, IČ 87015757, se sídlem Hejnice 37, 463 62 Hejnice, 
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „Výstavba 
chodníku Lázně Libverda – Hejnice“. Cena předmětného díla je 63.000,- Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 9/23 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu 
v souladu s usnesením č. 9/22. Termín plnění je do 15. 6. 2020. 

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

 
 
 
 
 
Ad 12) 
Odpuštění nájemného podnikatelům obecních a podnikatelských prostor. 
Jedná se celkem o čtyři podnikatele, konkrétně o paní Maděrovou (Vzlet) – 9.500,- 
Kč, paní Jandovou (Bikecentrum) – 7.200,- Kč, Pana Kellnera (Libverdky) – 750,- Kč 
a pana Pohla (Wepon) – 1.200,- Kč. Odpuštění by se týkalo tří nájmů za měsíc 
březen, duben a květen.  
 
 
 
Diskuze: 
Pan Švihký: Určitě to místní podnikatelé ocení, vrátí to obci jinak. 
Paní Killiánová: Teosu se to netýká, ta nájem neplatí? 
Pan Starosta: Paní Prchalová je ve svém, takže ne. 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 9/24 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rozhodnutí starosty obce 
v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dočasně snížit základní 
nájemné v pronajatých nebytových prostorech v majetku obce. Konkrétně se jedná o 
čtyři provozovny, u kterých bylo základní nájemné odpuštěno po dobu třech měsíců 
počínaje měsícem březnem 2020. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 

 
 

Ad 13) 
Informace o podaných žádostech o dotace + schválení podání dotace. 
Pan starosta informuje o podání žádosti dotace na rekonstrukci vnitřních prostor 
mateřské školky ve výši necelých 1.400.000,- Kč, čekáme na verdikt z Ministerstva 
financí, zveřejnit by se to mělo na přelomu května a června.  
Dále se zažádalo o dotaci z  „Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního školství 
v působnosti obcí“ na vybavení kuchyně MŠ za 629.200,- Kč, je to cena projekční, 
zatím není vysoutěženo. Jedna varianta je realizace až v roce 2021 a druhá, že 
bychom začali realizovat letos v létě, s tím, že dotaci dostaneme až zpětně.  
Dál pan starosta informuje o tom, že do 14.5. 2020 byla podána dotace na poslední 
etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice, vnitřní, týkající se hlavně prvního patra, 
v projekční ceně 947.626,- Kč. Dotace se podává po čtvrté. Pokud by nám dotaci 
schválili, akce by proběhla v roce 2021.  
 
 
Usnesení č. 9/25 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí podání žádosti o dotaci v 
rámci programu „Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního školství v působnosti 
obcí“ při MFČR na akci s názvem „Rekonstrukce MŠ Lázně Libverda č.p. 177“. Cena 
díla dle již uzavřené smlouvy schválené usnesením č. 8/3 ze dne 11.3.2020 činí 
1.383.382,- Kč vč. DPH 

 

 

Usnesení č. 9/26 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí podání žádosti o dotaci v 
rámci „Programu rozvoje venkova“ při SIZF na akci s názvem „Vybavení kuchyně 
MŠ, Lázně Libverda“. Rozpočet akce dle projektové dokumentace činí“ 629.200,- Kč 
vč. DPH. 

 

 

Usnesení č. 9/27 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí podání žádosti o dotaci v 
rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ při MVČR na akci 



s názvem „Rekonstrukce školící učebny a kanceláře velitele jednotky, Požární 
zbrojnice č.p. 194, Lázně Libverda“. Rozpočet akce dle projektové dokumentace činí 
947.626,- Kč vč. DPH. 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
Dalším podbodem: 
Akce by se nazývala Obnova přechodu pro chodce na silnici III/29015 před čp. 143, 
Lázně Libverda“, mezi kolonádou a Hotelem Central. Dříve tam přechod již byl, ale 
v roce 2013 po nánosu asfaltového povrchu, jsme nepohlídali, aby se ten přechod 
zpátky nakreslil. Nyní v roce 2020 to už není tak jednoduché, přechod musí být 
osvětlen, na obou ostrůvcích musí mít zvukové i vizuální doplnění povrchu chodníku 
pro tělesně postižené a nevidomé. Práce stavební čítají asi 56.000,- Kč a práce na 
osvětlení asi 180.000,-Kč včetně DPH. Akce se bude realizovat, až budeme úspěšní 
při získání dotace. 
 
 
Usnesení č. 9/28 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 
programu IROP „Bezpečné cesty“ při MASIF na akci s názvem „Obnova přechodu 
pro chodce na silnici III/29015 před čp. 143, Lázně Libverda“. Rozpočet akce dle 
projektové dokumentace činí 277.146,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 9/29 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce zajistit veškerou 
administraci podání žádosti  
o dotaci v souladu s usnesením č. 9/28. Termín plnění je do 31. 7. 2020. 
 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
Pan Zapletal nebyl přítomen. 

Odchod: 18:55 
Příchod: 18:58 

 
 Ad 14) 
Pořízení projektové dokumentace na akci rekonstrukce povrchu lázeňské stezky. 
Připravuje se projektová dokumentace a následně investiční akce na rekonstrukci 
vodovodu v Libverdě. Začínající u čp. 201 a konče u čp. 1 u pana Jírka, kde to 
vytváří smyčku kolem Vzletu dolu. Pan starosta promítá dokumentaci na plátně 
přítomným. Je to návrh Frýdlantské vodárenské společnosti, s tím, že teď se 
připravuje projektová dokumentace a realizace by byla pravděpodobně ve II. etapách 
2021 a 2022. Vodovod se bude umisťovat převážně do obecních komunikacích, tak 
dohoda je taková, že obec když dostane projektovou dokumentaci ke schválení, tam 
kde se bude pokládat potrubí do zpevněného povrchu, tak investor položí povrch 
nový za své finanční prostředky. Dlaždice ze stezky by šly stranou a následně se pak 
vrátily ty stejné. Nabízí se možnost, že by se povrh udělal úplně z nových dlaždic. 
Práce by byla Frýdlantské vodárenské a co se týká materiálu, to by bylo obce.  



Usnesení č. 9/30 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení dílčí projektové dokumentace 
za účelem budoucí rekonstrukce povrchu lázeňské stezky vč. jejího odvodnění jako 
součást stavební akce „Lázeňská stezka – obnova vodovodu“, jejímž hlavním 
investorem bude Frýdlantská vodárenské společnost, a.s. Termín plnění je do 
31.12.2020.  

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. 
 
Veřejná diskuze:  
Pan Svoboda: Začátek vodovodu je někde u Bikecentra? 
Pan Starosta: Ano, oni půjdou kolem lvů. 
Pan Šádek: Pod panem Jeřábkem jsou káceny stromy a potok je tím zanešený. 
Pan Starosta: Zkusíme to dohodnout s majitelem. 
Paní Killiánová: Chtěla bych tedy vědět skutečnost na bytovém hospodářství za rok 
2019. Příjmy i výdaje. 
Pan Starosta: Příjmy 3.235.856,- Kč, výdaje 2.535.564,- Kč. 
Paní Killiánová: Má bytové hospodářství svůj vlastní účet? 
Pan Starosta: Ne. Je to v rámci účtu obce. 
Paní Killiánová: Každý dobrý hospodář, který má dům, tak šetří. Vy našetřeno 
nemáte ne? 
Pan Starosta: Je to kapitola rozpočtu obce, jako řada ostatních a v případě, že bude 
nutno, třeba kotelen, tak se budou muset udělat. Vezmou se příjmy z jiných kapitol, 
respektive se poníží výdaje v jiných kapitolách, tak aby se to rozfinancovalo.  
Paní Killiánová: Takže nejde založit účet pro bytové hospodářství? 
Pan Starosta: Určitě by to šlo. Můžeme se o tom bavit dál. 
 
 
Pan starosta na závěr děkuje všem za účast a veřejně děkuje všem občanům 
Libverdy, kteří trpělivě snášeli řadu nouzových opatření a že  je dodržovali. Dále 
děkuje všem ženám, kteří se zapojily do šití roušek, což bude symbolem jara 2020, 
jmenovitě paní Matějková, paní Hunalová, paní Čermáková, paní Barešová, paní 
Melková, paní Krebso,.. Velký dík patří panu Sirůčkovi z Wulfingu, který nás 
zásoboval látkami. Z infocetra, které bylo zavřené se vytvořilo zázemí a zásobovací 
středisko. Doufejme, že ta další vlna, kterou nás straší, nepřijde a ve zdraví všech se 
setkáme příště. 
  
 
Starosta obce:                                                        Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Jan Pospíšil                Josef Zapletal 
 
 
 
 
 

     Miroslav Neumann 
 
 
Zapisovatelka:                                              
Jana Slámová                                                   
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