
11. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 16.9.2020. 
 

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

D. Salabová 

Hosté:  Alexandra Olaszová,  J. Šilhán,  Petr Šilhán, B. Kovářová,  Z. Kovář, M. 

Kozák, P. Novotný 

Ověřovatelé zápisu:  O. Čapek, R. Melich 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

3. Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí OÚ 

4. Novelizace obecně závazných vyhlášek 

5. Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byli určeni  O. Čapek a R. Melich 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Nová hospodářka pí Olaszová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření  

č. 2/2020. 

Je zde zapracována částka 300 000,- Kč na bytové hospodářství – opravy. 

Z částky 3 000 000,- Kč se 1 000 000,-Kč převede na investiční dotace (veřejnoprávní 

smlouva s VHS). 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 3) Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ 

V tříkolovém tajném hlasování zastupitelstva byli vybráni jako noví uživatelé bytu 

manželé Střihavkovi. Výsledky hlasování kontroloval jako nezávislá osoba M. Kozák. 

Schváleno (+7, -0, ?0).  

 

ad 4) Novelizace obecně závazných vyhlášek 

Starosta informoval zastupitelstvo o návrhu novelizace obecně závazných vyhlášek o 

lázeňských poplatcích a ubytování. Úpravy jsou vyvolány změnou souvisejících 

zákonů. 

Zrušovací OZV č. 1/2020 (viz příloha) se zrušuje:  

- OZV č.3/2011 - MP za lázeňský nebo rekreační pobyt a  

- OZV č. 5/2011 – MP z ubytovací kapacity. 

Schváleno (+7, -0, ?0).  

Schvaluje se OZV č. 2/2020 OZV obce o místním poplatku z pobytu (viz příloha). 

Místní poplatek z pobytu se stanovuje na 10,- Kč za osobu. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

 

 

 



ad 5) Různé 

 

a) Uzavření VPS na dotaci 1.000.000,- Kč s Vodohospodářským sdružením 

Turnov 

V rámci výstavby nové ČOV a kanalizace (akce Líšný - intenzifikace ČOV a 

dostavba kanalizace) požádalo VHS Turnov v souladu s právními normami a se 

svými vnitřními směrnicemi o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu obce Líšný (viz b. 2 a příloha) 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

b) Připojení na kanalizaci a ČOV 

Po dokončení nové ČOV bude nutno oslovit vhodnou formou obyvatele v dosahu 

kanalizace a vyzvat je k připojení . 

   Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

c) Smlouva s novou účetní pí Olaszovou 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s pí Olaszovou na vedení účetnictví obce za 

částku 9.500,- Kč měsíčně. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

d) Instalace kamerového systému ke kontejnerům za bývalým krámem. 

Kamery jsou připravené. Je domluveno s Vladimírem Kavkou, že je nainstaluje 

Zastupitelstvo bere na vědomí (+7, -0, ?0) – bez usnesení. 

 

e) Koupě pozemků 

Obec má zájem o koupi část pozemku p.č. 1726/1 pod drážním tělesem, v sousedství 

obecních parcel č.102/1; 102/3;102/4; 148/1 od SŽDC (pokračování cyklostezky 

mimo střed obce). Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o koupi. Pozemky 

budou vyděleny novým GP. Žádost byla již odeslána. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

Obec má zájem o koupi pozemku p.č. 276/2 (1314 m2, pohřebiště) pod hřbitovem od 

církve české husitské. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o koupi. Nabídka 

již byla odeslána. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) Požadavek ZJSDH na vybavení. 

Zastupitelstvo se seznámilo s požadavkem ZJSDH na doplnění vybavení. 

Požadavky jsou již částečně zahrnuté v rozpočtovém opatření č. 2/2020 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

g) O. Čapek - koncerty na Malé Skále 

Při letních koncertech na Malé Skále byli občané Líšného obtěžováni v noci  

hlukem. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s pořadateli a se starostou Malé 

Skály o vyřešení situace. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

  



 

h) Rallye Bohemia 

O. Čapek – návrh domluvit se se starosty okolních obcí a povolit Rally Bohemia 

např. 1x za tři roky. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

i) Parkování cizích automobilů u budovy OÚ 

P. Novotný upozornil na problém parkování cizích vozidel před budovou OÚ. 

Parkování bude třeba řešit celkově v celé obci. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

j) Aktualizace informací na vývěsce úřední desky. 

P. Šilhán upozornil, že na úřední desce se neaktualizují informace. Zastupitelstvo 

ukládá starostovi vyvěšovat pravidelně aktuální informace na úřední desku a na 

webové stránky obce. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

k) Zvýšení finančního příspěvku na narozené dítě 

Dana Salabová – návrh zvýšit příspěvek  z 1.000,-Kč na 2.000,-Kč 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:45 hodin. 

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

 

Líšný 25.9. 2020 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         O. Čapek                                     R. Melich 

 

 

 

 



USNESENÍ 11. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 16.9. 2020 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu O. Čapka  a R. Melicha. 

č. u. 11/1-2020 

  

ad 2) Rozpočtové opatření č. 2/2020 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 (viz příloha) 

č. u. 11/2-2020 

 

ad 3) Obsazení uvolněného bytu č. 1 v přízemí budovy OÚ 

ZO vybralo jako uživatele  bytu Střihavkovy. 

č. u. 10/3-2020 

 

ad 4) Novelizace obecně závazných vyhlášek 

 ZO schvaluje zrušovací OZV č. 1/2020  

č. u. 11/4-2020 

ZO schvaluje OZV č. 2/2020 OZV obce o místním poplatku z pobytu 

č. u. 11/5-2020 

 

ad 5) Různé. 

 

ad a) Uzavření VPS na dotaci 1.000.000,- Kč s Vodohospodářským sdružením 

Turnov 

ZO schvaluje VPS s VHS Turnov na 1.000.000,- Kč 

č. u. 11/6-2020 

 

ad b) Připojení na kanalizaci a ČOV 

ZO pověřuje starostu připravit informaci pro obyvatele obce ohledně 

připojení na novou ČOV 

č. u. 11/7-2020 

 

ad c) Smlouvy s novou účetní pí Olaszovou 

ZO schvaluje  smlouvy s pí Olaszovou na vedení účetnictví obce. 

č. u. 11/8-2020 

 

ad d) Koupě pozemků v KÚ a obci Líšný 

ZO schvaluje koupi pozemků 

- část 1726/1 

- 276/2  

č. u. 11/9-2020 

ZO pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků. 

č. u. 11/10-2020 

  



ad e) Požadavek  ZJSDH na vybavení. 

ZO schvaluje  požadavek ZJSDH na dovybavení jednotky – v rámci 

disponibilních zdrojů. 

č. u. 11/11-2020 

 

ad f) O. Čapek - koncerty na Malé Skále 

ZO pověřuje starostu jednáním s pořadateli a starostou Malé Skály ohledně 

omezení hluku z těchto akcí. 

č. u. 11/12-2020 

 

ad g) Rallye Bohemia 

ZO souhlasí s návrhem povolovat rallye Bohemia jednou za tři roky. 

č. u. 11/13-2020 

 

ad h) Parkování cizích automobilů u budovy OÚ 

ZO ukládá starostovi připravit návrh řešení parkování vozidel před budovou 

OÚ. 

č. u. 11/14-2020 

 

ad i) Aktualizace informací na vývěsce úřední desky. 

ZO ukládá starostovi pravidelně aktualizovat informace na úřední desce a na 

webových stránkách obce 

č. u. 11/15-2020 

 

ad j) Zvýšení finančního příspěvku na narozené dítě 

ZO schvaluje  se zvýšením finančního příspěvku na narození dítě z 1.000,- Kč 

na 2.000,-Kč. 

č. u. 11/16-2020 

 

--- 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          O. Čapek                                   R. Melich 


