10. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 24. 6. 2020.
Přítomni:

J. Mikeš, R. Melich. J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, O. Čapek,
D. Salabová
Hosté:
Š. Pajkrtová
Ověřovatelé zápisu: D. Salabová, J. Zahradník
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za rok 2019
3. 1. Rozpočtová změna
4. Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí OÚ
5. Informace ke stavbě ČOV a kanalizace
6. Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni D. Salabová a J. Zahradník
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za rok 2019
Starosta seznámil přítomné se zprávou kontrolora Libereckého kraje.
Zastupitelé byli dále seznámeni s těmito dokumenty:
Závěrečný účet.
Rozvaha.
Výkaz zisků a ztrát.
Příloha k ÚZ.
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 3) 1. Rozpočtová změna
Š. Pajkrtová seznámila zastupitelstvo s návrhem 1. Rozpočtové změny 2020.
Položka 4372 se v rámci rozpočtu přesouvá na položku 5213. Jde o sjednocení
účtování nákladů na Covid 19 v rámci LK.
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 4) Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ
Informace o nabídce uvolněného bytu byla zveřejněna na webových stránkách obce.
Je již několik zájemců.
Výběrové řízení na nájemce bytu proběhne v rámci zářijového zasedání zastupitelstva.
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 5) Informace ke stavbě ČOV a kanalizace
Starosta informoval přítomné o stavu prací na nové ČOV a kanalizaci.
Bylo předáno staveniště a od pondělí 29.6. 2020 začnou stavební práce.
Plánované dokončení stavby v roce 2021.
Odhadovaný finanční podíl obce 1 250 000 plus 400 000 Kč na úpravu povrchů.

Do projektu se ještě zapracuje protipovodňová zpětná klapka pod železničním
viaduktem.
Schváleno (+7, -0, ?0).

ad 6) Různé
a) Zrušení smlouvy o zástavě na rekonstrukci bytů v bývalé škole
Zastupitelstvo ukládá starostovi zrušit smlouvu o zástavě na rekonstrukci bytů
v bývalé škole.
Schváleno (+7, -0, ?0).
b) Informace o zpracování osobních údajů
Zastupitelstvo ukládá O. Čapkovi umístit na webové stránky obce informaci o
zpracování osobních údajů.
Schváleno (+7, -0, ?0)
c) Nová vyhláška o lázeňských poplatcích a ubytování
Zastupitelstvo ukládá starostovi začít práce na přípravě nové vyhlášky o lázeňských
poplatcích a ubytování.
Schváleno (+7, -0, ?0)

d) Příspěvek 5.000,- Kč pro sdružení Parním vlakem Českým rájem
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku 5000,- Kč sdružení Parním
vlakem Českým rájem.
Schváleno (+7, -0, ?0)
e) Venkovní posilovna
Připravit výběr dodavatele (R. Melich, starosta).
Schváleno (+7, -0, ?0)
f) Žádost o zrušení věcného břemena
P. Flaišman podal žádost o zrušení věcného břemena na přístup ke zdroji vody na
jeho pozemku. ZO žádost zamítá.
Schváleno (+0, -7, ?0)
g) Územní působnost MAS Achát v roce 2020
MAS Achát požádal o souhlas s činností na katastru obce Líšný v r. 2020.
Schváleno (+7, -0, ?0)

h) Nová technika pro OÚ
Starosta požádal ZO o souhlas s nákupem této nové techniky:
Notebook, telefon, 2 nové monitory.
Schváleno (+7, -0, ?0)
i) Výměna těles veřejného osvětlení
Máme nabídky od tří firem. ZO ukládá starostovi připravit výběrové řízení.
Schváleno (+7, -0, ?0)
j) Vyřezání přerostlých větví u autobusové zastávky
ZO ukládá starostovi zařídit vyřezání a úpravu přerostlé vegetace okolo autobusové
zastávky u hlavní silnice.
Schváleno (+7, -0, ?0)
k) Problém s motorkáři na hlavní silnici
Někteří motorkáři nedodržují dopravní předpisy a obtěžují obyvatele obce
nadměrným hlukem.
ZO pověřuje starostu jednáním o řešení této situace s příslušnými institucemi
(policie, ŘSD,…).
Schváleno (+7, -0, ?0)
Schůzi ukončil starosta obce ve 20:40 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se
Líšný 29.6. 2020
Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
D. Salabová

J. Zahradník

10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 24.6.2020
USNESENÍ
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
ZO schvaluje ověřovateli zápisu D. Salabovou a J. Zahradníka.
č. u. 10/1-2020
ad 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za rok 2019
ZO bere na vědomí zprávu nezávislého auditora bez výhrad.
č.u. 10/2-2020
ZO schvaluje
- Závěrečný účet
- Rozvahu
- Výkaz ZZ
- Přílohu k ÚZ
č.u. 10/3 -2020

ad 3) 1. rozpočtová změna
ZO schvaluje 1. rozpočtovou změny na rok 2020.
č. u. 10/4-2020
ad 4)

Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ
ZO pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na byt č.1 v budově OÚ.
č. u. 10/5-2020

ad 5) Informace ke stavbě ČOV a kanalizace
ZO bere na vědomí informaci starosty o stavu prací na nové ČOV a kanalizaci.
č. u. 10/6-2020
ZO schvaluje finanční podíl obce 1 250 000 plus 400 000 Kč na úpravu povrchů.
č. u. 10/7-2020
ad 6) Různé.
ad a) Zrušení smlouvy o zástavě na rekonstrukci bytů v bývalé škole
ZO pověřuje starostu zrušením smlouvy o zástavě na rekonstrukci bytů v bývalé
škole.
č. u. 10/8-2020
ad b) Informace o zpracování osobních údajů
ZO ukládá O. Čapkovi umístit na webové stránky obce informaci o
osobních údajů.
č. u. 10/9-2020

zpracování

ad c) Nová vyhláška o lázeňských poplatcích a ubytování
ZO ukládá starostovi začít práce na přípravě nové vyhlášky o lázeňských
poplatcích a ubytování.
č. u. 10/10-2020
ad d) Příspěvek 5000,- Kč pro sdružení Parním vlakem Českým rájem
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 5000,- Kč sdružení Parním vlakem
Českým rájem.
č. u. 10/11-2020
ad e) Venkovní posilovna
ZO ukládá R. Melichovi a starostovi obce připravit výběr dodavatele na
venkovní posilovnu.
č. u. 10/12-2020
ad f) Žádost o zrušení věcného břemena
ZO zamítá žádost p. Flajšmana o zrušení věcného břemena na přístup
k vodnímu zdroji na jeho pozemku.
č. u. 10/13-2020
ad g) Územní působnost MAS Achát v roce 2020
ZO souhlasí s činností MAS Achát na katastru obce Líšný v r. 2020.
č. u. 10/14-2020
ad h) Nová technika pro OÚ
ZO souhlasí s nákupem této nové techniky:
Notebook, telefon, 2 nové monitory.
č. u. 10/15-2020
ad i) Výměna těles veřejného osvětlení
ZO ukládá starostovi připravit výběrové řízení na výměnu těles veřejného
osvětlení.
č. u. 10/16-2020
ad j) Vyřezání přerostlých větví u autobusové zastávky
ZO ukládá starostovi zařídit vyřezání a úpravu přerostlé vegetace okolo
autobusové zastávky u hlavní silnice.
č. u. 10/17-2020

ad k) Problém s motorkáři na hlavní silnici
ZO pověřuje starostu jednáním o řešení této situace s příslušnými institucemi
(policie, ŘSD,…).
č. u. 10/18-2020

Schůzi ukončil starosta obce v 20:40 hodin.
Líšný 29.6. 2020

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
D. Salabová

J. Zahradník

