4. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 17.4. 2019.
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:
Š. Pajkrtová, p. Kozák
Ověřovatelé zápisu: R. Melich, J. Zahradník

Program :
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z 3. řádného zasedání zastupitelstva
3) Návrh rozpočtu na rok 2019
4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
5) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
6) Informace o projektu Greenway Jizera do Železného Brodu
7) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl.
8) Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni R. Melich, J. Zahradník.
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 2) Kontrola zápisu z 3. řádného zasedání zastupitelstva
Kanalizace – Zatím nejsou finance. Možná se bude muset rozdělit na dvě etapy.
Výměna lamp veřejného osvětlení - připravíme projekt a požádáme o dotaci.
Nové webové stránky obce – do čtrnácti dnů bude připraven model stránek.
Schváleno (+7, -0, ?0).
ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2019
Š. Pajkrtová seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2019.
Návrh byl projednán finančním výborem. Ten doporučil doplnit do příjmů rozpočtu
položku 5000,- Kč – příjem z poplatků z ubytovací kapacity a doporučil návrh
rozpočtu ke schválení.
Rozpočet (viz příloha) je koncipován jako přebytkový:
Příjmy:
3 614 230 Kč
Výdaje:
2 596 030 Kč
Přebytek:
1 018 200 Kč
Schváleno (+7,-0,?0).

Ad 4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020 – 2024 (viz příloha).
Schváleno (+7,-0,?0).
ad 5) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajících jednáních s novým majitelem a.s.
Liglass p. Donátem (směny, koupě pozemků, kanalizace, možnosti další spolupráce, ...).
Zastupitelstvo doporučuje pokračovat v jednání.
Schváleno (+7,-0,?0).
ad 6) Informace o projektu Greenway Jizera do Železného Brodu
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu příprav vybudování další etapy
cyklostezky Líšný – Železný Brod.
Rozpočet na akci činí 70 milionů Kč.
Firma Vaner nyní analyzuje jednotlivé položky rozpočtu.
Dotaci na cyklostezku nelze použít na vybudování WC. Na toto bude nutné zažádat
o dotaci z Kraje.
Bude třeba vytvořit svazek obcí okolo cyklostezky pro společné řešení úklidu a
údržby cyklostezky.
Ad 7) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl.
Je připravený projekt. Čeká se na dotaci
Projekt bude financovat VHS. Obec se asi bude financování určitým dílem podílet.
ad 8) Různé
a) Parkovné na Líšenských pochodech Českým rájem.
Starosta navrhuje v průběhu Líšenských pochodů vybírat za parkování v obci
poplatek 50Kč za automobil. Účastníci pochodů mohou použít doklad o zaplacení
na úhradu startovného. Brigádníky na výběr parkovného může dodat firma
Sundisk.
Schváleno (+7, -0, ?0)
b) Dotaz na umístění kamery u kontejnerů na odpad u objektu bývalého krámu.
Jsou problémy s nastavením stávající kamery. Koupí se nový kamerový systém.
Schváleno (+7, -0, ?0)
c) Melich - Další náměty do seznamu plánovaných projektů .
Doplní se do seznamu a zastupitelstvo o nich bude jednat.

d) Zahradník - Upravit sakury u hřbitova. Prorůstají zde podnože.
Objedná se úprava stromů.
e) Zahradník – Kontejnery pro jarní úklid.
Připraví se kontejnery a v určené datum budou otevřené pro uložení odpadu.
Obyvatelé Líšného budou informováni letáčkem .
Schváleno (+7, -0, ?0)
f) Žádost o zřízení dřevěné podlážky pro zahradní altán na pozemku pod OÚ.
Petr Šanda podal žádost o zřízení dřevěné podlážky pro zahradní altán na pozemku
pod OÚ. Zastupitelstvo žádost schválilo.
Schváleno (+7, -0, ?0)
g) p.Kozák: Úklid kabin na hřišti.
R. Melich vyzve Šárku Tůmovou, aby Líšenský drak vyklidil z kabin své věci a
pak proběhne brigáda na úklidu zbytku.
Schváleno (+7, -0, ?0)

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:32 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se

Líšný 20.4. 2019

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

J. Zahradník

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 17.4.2019
USNESENÍ
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
č. u. 4/1-2019
ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Renátu Klápšťovou a Danu Salabovou.
ad 2) Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání zastupitelstva
č. u. 4/2-2019
ZO schvaluje zápis z 2. řádného zasedání zastupitelstva.
ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2019
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019.
č. u. 4/3-2019
ad 4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024.
č. u.4/4-2019
ad 5) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
ZO bere na vědomí informaci o situaci v areálu a.s.Liglass
č. u. 4/5-2019
ad 6) Informace o projektu Greenway Jizera do Železného Brodu
ZO bere na vědomí informaci o projektu Greenway Jizera
č. u. 4/6-2019
ad 7) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl.
ZO bere na vědomí informaci o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2.
díl.
č. u. 4/7-2019
ad 8) Různé.
ad a) Parkovné na Líšenských pochodech Českým rájem.
ZO schvaluje parkovné na Líšenských pochodech Českým rájem.
č. u. 4/8-2019

ad b) Umístění kamery u kontejnerů na odpad u objektu bývalého krámu.
ZO schvaluje nákup nového kamerového systému .
č. u. 4/9-2019
ad e) Kontejnery pro jarní úklid
ZO schvaluje uvolnění kontejnerů pro jarní úklid.
č. u. 4/10-2019
ad f) Žádost o zřízení dřevěné podlážky pod zahradní altán
ZO schvaluje žádost Petra Šandy o povolení vybudování dřevěné podlážky
pod zahradní altán na pozemku pod Obecním úřadem.
č. u. 4/11-2019
ad g) Úklid kabin na hřišti
ZO schvaluje plán úklidu kabin na hřišti
č. u. 4/12-2019
Líšný 20.4. 2019

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

J.Zahradník

