
9. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 22.4. 2020. 
 

Přítomni:  J. Mikeš, R. Melich. J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, O. Čapek ,  

D. Salabová 

Hosté:  Š. Pajkrtová 

Ověřovatelé zápisu:  R. Klápšťová, R. Melich 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočet obce na rok 2020 

3. Rekonstrukce bytu Kovářovi 

4. Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí 

5. Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byli určeni  R. Klápšťová a  R. Melich 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 2) Rozpočet obce na rok 2020 

Hospodářka představila návrh rozpočtu obce na rok 2020. 

Do rozpočtu se doplní částka 300 000 Kč na rekonstrukci bytu Kovářových. 

Rozpočet je koncipován jako schodkový, schodek  je hrazen z přebytků z minulého 

období. 

  

 Celkové příjmy:    2 836 540,- Kč 

 Celkové výdaje:    6 081 426,- Kč 

 Rozdíl příjmy – výdaje:        -3 244 886 
 
 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 Schválený rozpočet je uložen jako příloha tohoto zápisu. 

 

ad 3) Rekonstrukce bytu Kovářovi 

Po odborném posouzení stavu izolací byla zvolena varianta opravy bez rekonstrukce 

střechy (izolace, sádrokarton, utěsnění střešního okna,…). 

Je třeba vybrat firmu, která opravu provede – starosta. 

Kovářovi se do konce května rozhodnou, zda se po dobu rekonstrukce přestěhují do 

uvolněného bytu v přízemí, nebo zůstanou v rekonstruovaném bytě. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 4) Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ 

S pronájmem bytu počkáme do 1.6.2020 – viz rekonstrukce bytu Kovářovi. 

Pronájem se bude řešit na příštím zastupitelstvu. 

Schváleno (+7, -0, ?0).  



 

ad 5) Různé 

a) Informace starosty o činnosti OÚ v období koronaviru 

Starosta informoval zastupitelstvo o činnosti OÚ v období koronaviru. Na obci je 

k dispozici občanům zásoba roušek a dezinfekce. 

     Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

 

b) Účelová dotace na výměnu oken a dveří sokolovny 

Je připravena smlouva s TJ Sokolem Líšný.  Po jejím podpisu pošle OÚ částku 

350 000 Kč na účet TJ. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

c) Webové stránky obce 

Je třeba upravit informace v aktualitách. 

V pátek 24.4.2020 se sejde  O Čapek se starostou obce a domluví si potřebné 

úpravy. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

 

d) Nový zaměstnanec obce – J. Kujan 

Starosta informoval zastupitelstvo, že J. Kujan se stal novým zaměstnancem obce 

(údržba veřejných ploch, péče o zeleň, úklid,…) 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

e) R. Melich – venkovní posilovna 

Zatím budeme muset projekt venkovní posilovny odložit – problém se sháněním 

financí. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) Kontejnery na směsný odpad 

V sobotu 16. Května bude možné uložit směsný odpad do obecních kontejnerů 

Kontejnery budou přistaveny v pátek odpoledne, v pondělí se odvezou. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

g) Ucpané propustky na cestě k Melichovým 

Starosta požádá hasiče, aby svojí technikou propustky vyčistili. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

  



 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:30 hodin. 

Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se  

 

Líšný 2.5. 2020 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

                         R. Klápšťová                                     R. Melich 

 

  



9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 22.4. 2020 

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu R. Klápšťovou a R. Melicha. 

č. u. 9/1-2020 

 

ad 2) Rozpočet obce na rok 2020 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 – viz příloha 

č. u. 9/2-2020 

  

ad 3) Rekonstrukce bytu Kovářovi 

ZO schvaluje rekonstrukci izolací  bez rekonstrukce střechy  

č. u. 9/3-2020 

 

ad 4) Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ 

Pronájem se bude řešit na příštím zastupitelstvu. 

č. u. 9/4-2020 

 

ad 5) Různé. 

  

ad a) Informace starosty o činnosti OÚ v období koronaviru 

  ZO bere na vědomí informaci starosty 

č. u. 9/5-2020 

 

ad b) Účelová dotace na výměnu oken a dveří sokolovny 

ZO souhlasí s převedením částky 350 000 Kč na účet TJ Sokol Líšný po 

oboustranném podpisu smlouvy 

č. u. 9/6-2020 

 

  

ad c) Webové stránky obce 

ZO bere na vědomí informaci o řešení aktualit na webových stránkách obce 

č. u. 9/7-2020 

 

ad d) Nový zaměstnanec obce 

ZO schvaluje pracovní smlouvu s J. Kujanem 

č. u. 9/8-2020 

 

ad e) R. Melich – venkovní posilovna 

ZO schvaluje odložení projektu venkovní posilovny dokud nebude možné 

sehnat na tento projekt finance 

č. u. 9/9-2020 

 



ad f) Kontejnery na směsný odpad 

ZO schvaluje  otevření kontejnerů na směsný odpad dne 16.5.2020 

č. u. 9/10-2020 

 

ad g)   Ucpané propustky na cestě k Melichovým 

ZO ukládá starostovi řešit vyčištění ucpaných propustek s jednotkou SDH. 

č. u. 9/11-2020 

 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 20:35 hodin.  

 

Líšný 2.5. 2020 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

1. R. Klápšťová                                     R. Melich 


