1. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 12.12. 2018.
Přítomni:
J. Mikeš, J. Salaba, O. Čapek, J. Zahradník, R. Klápšťová, R. Melich
Omluveni: D. Salabová
Hosté:
Š. Pajkrtová, p. Pavlát
Ověřovatelé zápisu: J. Zahradník, R. Melich
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
2) Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání
3) Rozpočtová změna č. 3
4) Rozpočtové provizorium
5) Rallye Bohemia 2019
6) Příprava inventur majetku obce
7) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
8) Informace k a.s. Liglass
9) Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 18:00 hodin.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byly určeni Jiří zahradník a Radek Melich.
Schváleno (+5, -0, ?1).
ad 2) Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání
Platby za popelnice se budou na některém z příštích zasedání v rámci komplexního řešení
odpadového hospodářství. Starosta vyzval zastupitele, aby přicházeli s návrhy na řešení.
Nový SW pro internetové stránky obce. Pracuje se na výběru software – zajišťuje O. Čapek.
Program rozvoje obce . Starosta připravil seznam bodů k řešení podle plánu rozvoje obce (z
roku 2010). Zastupitelstvo jej prodiskutuje, doplní, a na základě toho připraví dokument
rozvoje obce.
ad 3) Rozpočtová změna č. 3
Účetní předložila návrh rozpočtové změny č. 3.
§
pol. text
3.RZ
1111 daň z příjmu FO
+100.000,- Kč
1121 daň z příjmu PO
+40.000,- Kč
1211 DPH
+100.000,- Kč
1339 ost. poplatky
+25.000,- Kč
1511 daň z nemovitostí
-60.000,- Kč
Příjmy:

125.000,- Kč

§
2212
3612
3612
3631
3632
3745
3745
3745
5512
5512
6114
6114
617
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

pol.
5169
5137
5171
5171
5021
5021
5139
5171
5156
6123
5161
5169
5021
5139
5162
5167
5171
5175
5179
5492

text
Nákup ost. služeb
DHM
Opravy a udržování
Opravy a udržování
OOV
OOV
Nákup ost. mat.
Opravy a udržování
PHM
Dopravní prostředky
Poštovní služby
Nákup ost. služeb
OOV
Nákup mat. j.n.
Služby telekom.
Školení
Opravy a udržování
Pohoštění
Ostatní nákupy
Dary obyvatelstvu

Výdaje:

3.RZ
+10.000,- Kč (silnice)
+7.000,-,- Kč (bytové hospodářství)
-40.000,- Kč (bytové hospodářství)
+5.000,- Kč (veřejné osvětlení)
+3.000,- Kč (pohřebnictví)
+10.000,- Kč (veřejná zeleň)
+5.000,- Kč (veřejná zeleň)
+25.000,- Kč (veřejná zeleň)
+1.000,- Kč (PO)
+25.000,- Kč (PO)
+3.500,- Kč (volby do Parlamentu ČR)
-3.500,- Kč (volby do Parlamentu ČR)
+20.000,- Kč (místní správa)
+15.000,- Kč (místní správa)
+2.000,- Kč (místní správa)
+500,- Kč (místní správa)
+5.000,- Kč (místní správní)
+7.000,- Kč (místní správa)
+27.000,- Kč (místní správa
+2.000,- Kč (místní správa)
129.500,- Kč

Schodek:

-4.500 Kč

Rozpočtová změna č. 3 - příloha
Schváleno (+6, -0 , ?0)
ad 4) Rozpočtové provizorium
Starosta požádal zastupitelstvo o schválení rozpočtového provizoria pro počátek roku 2019.
Rozpočtové provizorium platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Jde o stav,
kdy se hradí jen nutné běžné výdaje a platby, jakož i výdaje na likvidaci následků havárií.
Schváleno (+6, -0, ?0).
ad 5) Rallye Bohemia 2019
p. Pavlát informoval zastupitelstvo o plánované rychlostní zkoušce Dlouhý – Líšný.
Do Líšného trasa RZ povede z kopce od Prosíčky.
Pořadatelé zajistí značení trasy tak, aby se minimalizovalo poškození krajnic silnice.
Vedení rallye nabízí složení kauce, ze které by obec financovala opravu případných škod.
Schváleno (+4,-2,?0).

ad 6) Příprava inventur majetku obce
Byli určeni osoby (předsedové dílčích inventurních komisí) zodpovědné za provedení
jednotlivých inventur:
Hasičská zbrojnice: J. Salaba.
Obec: R. Klápšťová.
Katastr obce: O. Čapek.
Pokladna: J. Zahradník
Inventurní soupisy je třeba odevzdat do 15.1.2019.
Zastupitelstvo schválilo navržené inventarizační komise.
Schváleno (+6, -0, ?0)
ad 7) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Obec obdržela v r. 2018 dvě žádosti o informace podle výše uvedeného zákona. Jednou
z nich byl účelový dotaz p. Romana Míky z Kobylis. Obesílal obce dle abecedy a čekal na
jejich pochybení při realizaci a zveřejňování odpovědí. Poté vyčísloval „újmu“ a požadoval
mimosoudní vyrovnání. Dotyčný byl zažalován SMO ČR a od pokračování v jednání
přislíbil odstoupit.
Lukáš Eršil ze Záborčí požádal o informaci, jakým způsobem ŘSaD požádalo obec o změnu
povrchu silnice 1/10.
Na obě žádosti bylo odpovězeno dle zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu
k informacím.
Zastupitelstvo zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. schválilo
Schváleno (+6, -0, ?0)
ad 8) Informace k a.s. Liglass
Starosta informoval zastupitelstvo o situaci okolo prodeje a.s. Liglass. Obec v současné době
nemá žádné informace o stavu prodeje a.s. Liglass.
Nikdo ze zodpovědných osob s námi nekomunikuje. Komplikuje to například plánovanou
rekonstrukci kanalizace obce a další projekty.
Zastupitelstvo tuto vzalo informaci na vědomí.
ad 9) Různé.
a) VHS.
Starosta informoval zastupitelstvo o současné situaci ve vedení VHS a požádal o mandát
k zastupování obce ve vedení VHS.
Schváleno (+6, -0, ?0)

b) Výbory.
Předsedové výborů informovali zastupitelstvo o jejich navrhovaném složení.
Finanční výbor:
Předseda:
Jiří Zahradník
Členové:
Vladimír Kavka
Klára Pekařová
Pavel Šilhán
Schváleno (+4, -1, ?1)
Kontrolní výbor:
Předseda:
Radek Melich
Členové:
Štěpánka Štrougalová
Helena Slivková
Schváleno ( +6, -0, ?0)
Sociální výbor:
Předseda:
Dana Salabová
Členové:
Hana Kinská
Milena Kučerová
Helena Zemanová
Miloslava Jirásková
Šárka Buriánová
Schváleno (+6, -0, ?0)
c) Nový jednací řád.
Starosta pracuje na přípravě nového jednacího řádu zastupitelstva. Zastupitelé by měli
tento jednací řád připomínkovat.
d) Program rozvoje obce.
Původní program rozvoje obce z roku 2010 je třeba aktualizovat. Starosta vyzval
zastupitele aby si připravili podněty, jak tento dokument doplnit či upravit.
MPOV a souhrn starosty - příloha
e) GDPR.
Ochrana osobních dat. Od května platí nařízení EK k ochraně osobních dat. Starosta
zajistí pro tento účel dohody členů zastupitelstva s obcí. Cílem je zamezení zneužití
osobní údajů třetími stranami.
f) Odepsání pohledávky.
Účetní požádala zastupitelstvo o souhlas s odepsáním pohledávky u a.s. Liglass ve výši
750,- Kč. Důvodem je nedobytnost – konkurz a.s. Liglass.
Schváleno (+6, -0, ?0)
g) Příspěvek na sousedské posezení.
TJ Sokol Líšný požádal o příspěvek na akci „Sousedské posezení“.
Navržen příspěvek 2.500,- Kč.
Schváleno (+6, -0, ?0)

h) Informace o stavu plynofikace hasičské zbrojnice.
Plyn je přivedený do objektu zbrojnice. Byla provedena revize a čeká se na připojení
plynoměru.
Končí se vnitřní instalace a regulace.
ch) Provoz obce a OÚ.
Povolební rozložení funkcí obce si vyžaduje změnu organizace úředních hodin.
Místostarosta nebude na obci vykonávat administrativní práce a jeho odměna se snižuje
na méně než třetinu předchozích odměn. V rámci ušetřených prostředků obec zaměstná
pro agendu pokladny, hřbitova, odpadů, evidence obyvatel atp. Renatu Klápšťovou,
členku zastupitelstva za 5.000,- měsíčně hrubého. Základní administrativu obecního
úřadu bude tedy vykonávat paní Renata Klápšťová.
Schváleno (+6, -0, ?0)
i) Projekt rekonstrukce kanalizace a čistírny.
Projekt je připraven, je třeba zajistit peníze na financování (dotace).
Projekt bude financovat VHS, obec zaplatí povrchy.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
j) Úpravy nové hasičské cisterny.
Cisterna je již po repasi provozuschopná. Ještě je třeba vybavit ji navijákem v ceně cca
80 000,-Kč.
Původní cisterna bude nabídnuta k prodeji (znalecký odhad 72tis. Kč).
Schváleno (+6, -0, ?0)
k) Plán akcí na rok 2019.
Plán se připravuje. Je třeba, aby všechny spolky dodaly aktuální informace.
Zastupitelstvo prosí všechny vlastníky digitálních fotografií z obecních akcí o jejich
neprodlené poskytnutí starostovi.
l) Propagační předměty.
Obec nechá zhotovit propagační tužky a odznaky s logem obce.
Schváleno (+6, -0, ?0)
m) Žádost o koupi pozemku.
Hana a Tomáš Stiborovi (Bohdalovice 19, Velké Hamry) předložili jako manželé obci
žádost o koupi pozemků p.č. 210/1 (1.004 m2, trvalý travní porost) a 1742/10 (84 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace) v KÚ a obci Líšný (ve vlastnictví obce) za účelem
výstavby rodinného domu pro trvalé užívání.
Příloha.
Pozemek p.č. 210/1 je územním plánem navržen k výstavbě pro rodinné bydlení
rozptýlené, pozemek č. 1742/10 je přístupovou plochou k němu.
Nabídková cena zájemce = 280 Kč/m2
Zastupitelstvo záměr prodeje schválilo.
Schváleno (+6, -0, ?0)
Zastupitelstvo pověřilo starostu prodejem pozemků.

n) Akce „Anetka potřebuje pomoc“.
PČR požádala obec o příspěvek na bezpečnostní akci „Anetka potřebuje pomoc“.
Zastupitelstvo nepřijalo usnesení (+3, -3, ?0)

Příští zasedání se uskuteční ve středu 13.2.2019 od 19:00 hodin.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20:30 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se
Líšný 19.12. 2018

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Zahradník

Radek Melich PHD

