3. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 13.2.2019.
Přítomni:
J. Mikeš, J. Salaba, O. Čapek, J. Zahradník, R. Klápšťová, D. Salabová
Omluveni: R. Melich
Hosté:
Š. Pajkrtová, p. Kozák
Ověřovatelé zápisu: R. Klápšťová, D. Salabová

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Inventury k 31.12. 2018
3) Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2019
4) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
5) Informace o VHS Turnov, kanalizace v obci
6) Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byly určeny R. Klápšťová, D. Salabová
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 2) Inventury k 31.12.2018
Š. Pajkrtová seznámila přítomné s výsledkem inventur majetku za rok 2018.
Dále předložila návrh na vyřazení několika položek z evidence (viz příloha zápisu).
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 3) Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2019
Zastupitelstvo navrhuje požádat o dotaci na následující akce:
a) Opěrná zídka u komunikace za č.p. 91, Líšný 2. díl.
Schváleno (+6, -0 , ?0)
b) Oprava komunikace okolo objektu proti hasičské zbrojnici.
Pozemek je ve vlastnictví nového majitele bývalé a.s. Liglas – jednat o výkupu či
výměně pozemku.
Schváleno (+6, -0 , ?0)
c) Připravit projekt na opravu kapličky v „Závrší“.
Na základě projektu budeme žádat o dotaci na opravu.
Schváleno (+6, -0 , ?0)
d) Dotace na předcházení odpadům (kompostéry) .
Nebudeme o ni žádat – problém s případným následným rozdělováním

kompostérů. Malá alokace prostředků, nízká šance na získání bonitní dotace.
ad 4) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
Novým majitelem areálu bývalé a.s. Liglass je pan Václav Donát. Je ochoten jednat
s představiteli obce o situaci v areálu a v obci.
Zastupitelstvo pověřuje Starostu jednáním s p. Václavem Donátem o problémech,
které je třeba řešit v obecním zájmu.
Schváleno (+6,-0,?0).
ad 5) Informace o VHS Turnov, kanalizace v obci
a) Změna stanov VHS Turnov.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o situaci ve VHS Turnov a o
připravované úpravě stanov VHS. Zastupitelstvo s touto změnou souhlasí.
Schváleno (+6,-0,?0).
b) Kanalizace obce.
Kanalizace není v letošním plánu VHS. Probíhá řízení pro stavební povolení.
Bude ještě snaha o optimalizaci výsledné ceny celého projektu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
ad 6) Různé
a) Nové veřejnoprávní smlouvy.
Je třeba obnovit veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod (řešení
přestupků, zrušení trvalého pobytu, RÚIAN, městská policie, …).
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o nových smlouvách.
Schváleno (+6, -0, ?0)
b) Salabová: Jaká je současná situace s placením poplatků z ubytování?
Starosta znovu upozorní provozovatele ubytování na povinnost platit obci
poplatek z ubytování dle vyhlášky.
c) Zahradník: Možnost výměny lamp veřejného osvětlení za moderní LED
světla.
Je to větší investice musí se vyměnit celé osvětlovací těleso. Zatím veřejné
osvětlení funguje pouze s drobnými závadami.
Pokud začne narůstat počet poruch, přistoupíme k výměně osvětlovacích těles.
Schváleno (+6, -0, ?0)
d) Zahradník: Návrh vybudovat pevné veřejné WC místo dosavadních TOI u
bufetu Galérka.
Šlo by o poměrně velkou investici. Zatím není projekt na další využití (nebo
likvidaci) objektu bývalého krámu. Proto nemá význam v této situaci budovat
pevné WC. Otázka WC bude řešena v souvislosti s vybudováním další části
„Greenway Jizera“ do Železného Brodu, zároveň s dalším využitím objektu
bývalého krámu a bývalých kabin na hřišti.

e) p.Kozák: Vyjde letos obecní kalendář akcí?
Vydání kalendáře se opozdilo. Bude k dispozici koncem února.
f) Nové webové stránky obce.
O. Čapek připravuje nové webové stránky obce (modernější prostředí, jednodušší
vkládání informací a dokumentů, lepší třídění a vybírání dokumentů,…). Žádá
občany Líšného o dodání historických fotografií obce.

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:37 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se

Líšný 15.2. 2019

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
D. Salabová

R. Klápšťová

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 13.2. 2019
USNESENÍ
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
č. u. 001-2019
ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Renátu Klápšťovou a Danu Salabovou.
ad 2) Inventury k 31.12. 2018
č. u. 002-2019
ZO schvaluje výsledky inventur majetku za rok 2018.
ad 3) Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2019
ad a) Opěrná zídka
ZO schvaluje žádost o dotaci na opěrnou zídku.
č. u. 003-2019
ad b) Oprava komunikace okolo objektu proti hasičské zbrojnici.
ZO schvaluje žádost o dotaci.
č. u. 004-2019
ad c) Příprava projektu na opravu kapličky v „Závrší“.
ZO schvaluje.
č. u. 005-2019
ad 4) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass.
ZO pověřuje starostu obce jednáním s novým majitelem areálu.
č. u. 006-2019
ad 5) Informace o VHS Turnov, kanalizace v obci.
ad a) ZO schvaluje navrhovanou změnu stanov VHS Turnov.
č. u. 07-2019
ad b) Informace o stavu projektu kanalizace obce.
ZO bere na vědomí informaci starosty o pokračování projektu kanalizace.
č. u. 08-2019
ad 6) Různé.
ad a) Nové veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o nových smlouvách s městem
Železný Brod
č. u. 09-2019

ad b) Poplatky z ubytování
Starosta znovu upozorní provozovatele ubytování na povinnost platit obci poplatek
z ubytování dle platné vyhlášky.
č. u. 010-2019
ad c) Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení
Zastupitelstvo souhlasí s výměnou osvětlovacích těles veřejného osvětlení za
úspornější LED světla, pokud začne narůstat počet poruch stávajícího osvětlení.
č. u. 11-2019

