
6. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 26.6. 2019. 
 

Přítomni:  J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, D. Salabová,       R. Melich 

Omluveni: O. Čapek 

Hosté:  Š. Pajkrtová, p. Kozák 

Ověřovatelé zápisu: R. Klápšťová, D. Salabová 
 

 

 Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2018 

 - Závěrečný účet 

 - Rozvaha 

 - Výkaz ZZ 

 - Příloha k ÚZ 

3) 1. Rozpočtová změna 

4) Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byli určeni R. Klápšťová a  D. Salabová 

 Schváleno (+7, -0, ?0). 
 

ad 2)  Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2018 
Starosta bod uvedl. Zpráva kontrolora Libereckého kraje  upozorňuje na jedno chybné 

zaúčtování (přehození čísla účtu). Zastupitelstvo vyslovuje účetní Š. Pajkrtové 

napomenutí. V dohodě s kontrolorkou bude pro příště obec kontrolována ve dvou 

krocích. V závěru probíhajícího roku a ve 2. čtvrtletí roku příštího.  

Účetní dále seznámila zastupitelstvo s dalšími souvisejícími dokumenty – závěrečným 

účtem, rozvahou, výkazem zisků a ztrát a s přílohou k účetní uzávěrce. 

 Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 3)   1. Rozpočtová změna 

 Účetní předložila návrh 1. Rozpočtové změny. 

Příjmy: 

1331 Poplatky za vypouštění odpadn. vod do vod povrchových   31200,- 

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   33000,- 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     20000,- 

2131 Příjmy z pronájmu pozemků        2000,- 

Příjmy celkem:   +86.200,- Kč. 

  



 

Výdaje: 

5139 Nákup materiálu j.n.       10000,- 

5139 Nákup materiálu j.n.       10000,- 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek     20000,- 

5151 Studená voda          4000,- 

5153 Plyn           3000,- 

5026 Odchodné        21000,- 

5139 Nákup materiálu j.n.       20000,- 

5021 Ostatní osobní výdaje       10000,- 

5161 Poštovní služby          3000,- 

5021 Ostatní osobní výdaje       60000,- 

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu       2500,- 

Výdaje celkem: +163.500,- Kč. 

 

 Celková struktura upraveného rozpočtu viz příloha. 

 

Schváleno (+7,-0,?0). 

 

ad 4) Různé 

a) Sekání obecních pozemků 

J. Zahradník upozornil na potřebu sekat častěji obecní pozemky. Lze na to koupit 

výkonnější techniku, nebo objednat úpravu pozemků u specializované firmy. 

Objednáme posekání u firmy (Zahradník). 

P. Kozák nabídl, že by mohl se sekáním vypomoci. 

    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

b) Nepořádek u kontejnerů na odpad u objektu bývalého krámu. 

Dají se cedule s upozorněním. Zde se odevzdává pouze odpad do kontejnerů. 

Stávající kamera je nefunkční. Koupit nový kamerový systém. Dále lze kontejnery 

přemístit na více viditelné místo za krám. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

c) Chybějící zápisy z jednání zastupitelstva nejsou na webu. 

P. Kozák upozornil, že poslední zápisy z jednání zastupitelstva nejsou ještě na 

webu. Nikde není určen termín, dokdy má být zápis na webu. V rámci 

informovanosti obyvatel by se to ale mělo doplnit. 



d) Likvidace zadní části kabin 

Zadní část kabin se kompletně zbourá. 

Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit zbourání. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

e) Digitalizace sokolských a pochodových kronik 

Obec zajistí na své náklady digitalizaci obecních a sokolských kronik. 

 Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) Prodej pozemku č.p. 210/1 

P. Kozák upozornil, že prodej tohoto pozemku může znemožnit přístup k dalším 

pozemkům v této oblasti. 

R. Melich ve spolupráci s p. Kozákem zkontroluje náš sw na evidenci pozemků a 

připraví podklady pro schůzku zastupitelstva dne10.7. v 19:00 hodin. 

Aktuálně se pozemek prodávat nebude. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:32 hodin. 

 

Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se  

 

 

Líšný 28.6. 2019 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                           R. Klápšťová                                     D. Salabová 

 

 

 

 

 



 

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 26.6.2019  

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 č. u. 5/1-2019 

ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Renátu Klápšťovou a Danu Salabovou. 
 

ad 2) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2017 
ZO bere na vědomí zprávu nezávislého auditora bez výhrad a 

č.u. 5/2-2019 

ZO schvaluje 
- Závěrečný účet 

- Rozvahu 

- Výkaz ZZ 

- Přílohu k ÚZ 

 

ad 3) 1. Rozpočtová změna  

č.u. 5/3 -2019 

ZO schvaluje 1. rozpočtovou změnu 

Příjmy+71.522,60,-Kč 

Výdaje+104.670,-Kč 

 

ad 4) Různé. 
   

ad a) Sekání obecních pozemků 

č.u. 5/4a -2019 

ZO schvaluje objednání firmy na posekání obecních pozemků 

  

ad b) Nepořádek u kontejnerů na odpad u objektu bývalého krámu. 

č.u. 5/4b -2019 

ZO schvaluje umístění cedulí na kontejnerech. 

 

ad c) Chybějící zápisy z jednání zastupitelstva nejsou na webu. 

č.u. 5/4c -2019 

ZO ukládá starostovi a místostarostovi umístit poslední zápisy z jednání ZO 

na obecní stránky 

 

ad d) Likvidace zadní části kabin 

       č. u. 5/4d -2019 

ZO ukládá starostovi zajistit zbourání zadní části kabin 

   



ad e) Digitalizace sokolských a pochodových kronik 

       č. u. 5/4e -2019 

ZO schvaluje digitalizaci sokolských a pochodových kronik 

  

ad f) Prodej pozemku č.p. 210/1 

       č. u. 5/4f -2019 

ZO ukládá starostovi připravit schůzku k prodeji pozemku dne 10.7.2019 

 

 

 

 

Líšný 5.7. 2019 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 R. Klápšťová  D. Salabová 

 


