18. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 8. 12. 2021.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, D. Salabová, R. Melich
O. Čapek
M. Kozák,

Ověřovatelé zápisu: R. Melich, J. Zahradník
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Nájemní smlouva za objekt „Galérka“
3. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4. Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli určeni R. Melich a J. Zahradník
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 2) Nájemní smlouva za objekt „Galérka“
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem nájemní smlouvy na objekt „Galérka“.
Zastupitelstvo ukládá starostovi dopracování smlouvy:
- Upravit (lépe formulovat) článek II bod 5.
- Ověřit rozsah pojištění objektu (případně upravit).
- Pronajímateli se ukládá dodržovat obecně závazné vyhlášky obce.
- Smlouvu dát zkontrolovat právníkovi (zajistí J. Zahradník).
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 3) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem „Obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství“.
Zastupitelstvo ukládá starostovi dopracovat návrh a vyvěsit jej.
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 4) Různé.
a)

Finální dokumentace na další úsek Greenway Jizera
Je hotova finální dokumentace.
Je dokončeno územní rozhodnutí a stavební řízení.
Se stavebními pracemi by se mělo začít na podzim 2022 nebo na jaře 2023.
Schváleno (+6, -0, ?0).

b)

Obnova stromů (Jasanů) u Jizery
Máme přislíbenou dotaci na výsadbu nových mladých stromů.
Schváleno (+6, -0, ?0).

c)

Oprava cesty u pí Pajkrtové
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu příprav akce a žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo bere na vědomí (+6, -0, ?0).

c)

M. Kozák – dotaz na dar v rozpočtu
Máme v rozpočtu dar 105 000 Kč. Je to platba od nových uživatelů kanalizace
za vybudování přípojek.
Zastupitelstvo bere na vědomí (+6, -0, ?0).

d)

M. Kozák – jak budou platit odpad zahrádkáři?
Zastupitelstvo ukládá starostovi doplnit to do vyhlášky.
Schváleno (+6, -0, ?0).

e)

M. Kozák – doporučení koupit aplikaci „Sledování daně a poplatků“
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit nákup této aplikace.
Schváleno (+6, -0, ?0).

f)

Zahradník – žádost o příspěvek na cvičení žen v sokolovně
Příspěvek 10 000 Kč bude zařazen do rozpočtu na rok 2022.
Schváleno (+6, -0, ?0).

f)

Salaba – žádost o příspěvek na 50. ročník Líšenských pochodů
Kvůli koronavirové situaci v uplynulých letech bude problém s investicemi při
přípravě pochodů. Obec zažádá o příspěvek na tuto akci na vedení Kraje.
Schváleno (+6, -0, ?0).

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:55 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se
Líšný 8. 12. 2021
Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

J. Zahradník

USNESENÍ 18. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 8. 12. 2021.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu R- Melicha a J. Zahradníka.
č. u. 18/1-2021
ad 2) Nájemní smlouva za objekt „Galérka“
ZO ukládá starostovi dopracovat nájemní smlouvu na objekt „Galérka“
č. u. 18/2-2021
ad 3) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

ZO ukládá starostovi – dopracovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
č. u. 18/3-2021
ad 4) Různé.
ad a) Finální dokumentace na další úsek Greenway Jizera
ZO bere na vědomí informaci starosty o stavu projektu.
č. u. 18/4-2021
ad b) Obnova stromů (Jasanů) u Jizery
ZO schvaluje dotaci na výsadbu nových stromů.
č. u. 18/5-2021
ad c) M. Kozák – dotaz na dar v rozpočtu
ZO bere na vědomí informaci o položce „neinvestiční dar“ v rozpočtu obce
č. u. 18/6-2021
ad d) M. Kozák – jak budou platit odpad zahrádkáři?
ZO ukládá starostovi doplnit do vyhlášky způsob platby za odpad pro
uživatele zahrádkářské kolonie
č. u. 18/7-2021
ad e) M. Kozák – doporučení koupit aplikaci „Sledování daně a poplatků“
ZO ukládá starostovi připravit nákup aplikace „Sledování daně a poplatků“.
č. u. 18/8-2021

ad f) Zahradník – žádost o příspěvek na cvičení žen v sokolovně
ZO schvaluje příspěvek 10 000 Kč na cvičení žen v sokolovně.
č. u. 18/9-2021
ad e) Salaba – žádost o příspěvek na 50. ročník Líšenských pochodů
ZO ukládá starostovi požádat vedení Kraje o příspěvek na 50. ročník
Líšenských pochodů
č. u. 18/10-2021

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

J. Zahradník

