
12. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 9.12.2020. 
 

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

D. Salabová 

Hosté:  Alexandra Olaszová, M. Kozák,  

Ověřovatelé zápisu:  R. Klápšťová, D. Salabová 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

3. Rozpočtové provizorium pro rok 2021 

4. Novelizace obecně závazných vyhlášek 

5. Rallye Bohemia 

6. Informace ČOV 

7. Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 Ověřovateli zápisu byly určeny  R. Klápšťová a D. Salabová 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 2) Rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Hospodářka pí Olaszová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření  č. 

3/2020. 

Navýšení výdajů na požární techniku – opravy vozidel. 

Navýšení výdajů na péči o vzhled obce. 

Kompletní rozpočtové opatření č. 3/2020 je přiloženo jako příloha tohoto zápisu 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 3) Rozpočtové provizorium pro rok 2021. 

Pí Olaszová předložila návrh rozpočtového provizoria na rok 2021 – viz příloha. 

ZO tento návrh schvaluje 

Schváleno (+7, -0, ?0).  

 

ad 4) Novelizace obecně závazných vyhlášek. 

Starosta informoval zastupitelstvo o návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky 

3/2020 o poplatku ze psů včetně zrušovací OZV (viz příloha) se zrušuje. 

Schvaluje se OZV č. 3/2020 OZV obce o poplatku ze psů (viz příloha). 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

Starosta informoval ZO o pracích na novém řádu veřejného pohřebiště včetně nových 

smluv o pronájmu hrobových míst.. 

 ZO bere informaci na vědomí 

Poplatek za využití místa na veřejném parkovišti zůstává 1.200 Kč za velký pomník a 

1.000 za malý za 5 let. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 



ad 5) Rallye Bohemia. 

Rychlostní zkouška rallye Bohemia by měla projíždět obcí Líšný dne 10.7.2021. 

Cíl bude nad sokolovnou (odbočka ke Kinským). 

Pořadatel se zavazuje zabránit najíždění na krajnici v exponovaných úsecích o opravit 

případné škody, vzniklé v souvislostí s touto akcí. 

Schváleno (+4, -3, ?0). 

 

ad 6) Informace o ČOV. 

Starosta informoval OZ o stavu prací na výstavbě nové ČOV. Práce budou končit 

18.12.2020 a pokračovat od 11.1.2021. 

  ZO bere na vědomí 

   

ad 7) Různé. 

 

a) Žádost o odkoupení pozemku. 

Pan Jodas užívá pozemek p.č. 307/9 (237 m2, zahrada) a stavební parcelu č.712 (13 

m2, zastavěná plocha a nádvoří) v zahrádkářské kolonii v KÚ a obci Líšný a žádá o 

odkoupení těchto pozemků. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje předem určenému 

zájemci p. Antonínovi Jodasovi (Bozkov 23) za 50,- Kč / m2. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

b) Směna pozemku na Libentinách. 

Starosta informoval  ZO o záměru vyměnit pozemek č.p. 210/1 ve vlastnictví obce 

(trvalý travní porost, 1004 m2) za pozemky p.č. 1742/2 (223 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace), p.č. 203/1 (734 m2, trvalý travní porost) a část pozemku p.č. 

204 (trvalý travní porost) – vše ve vlastnictví p. Jaroslava Pekaře (Jablonec n.N.) pro 

možnost vybudování příjezdové cesty k případným novým stavebním parcelám. 

   Neschváleno (+1, -4, ?2). 

 

c) Kontakty pro kronikáře. 

M. Kozák - dodat mu kontakty na předsedy výborů – zajistí Salabová 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

d) Nové lampy veřejného osvětlení. 

Máme 3 projekty. Prověřuje se možnost dotace, poradce doporučuje ještě vyčkat cca 

rok pro zlepšení parametrů a životnosti světelných zdrojů. 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

e) Rekonstrukce kapličky V Závrší. 

Máme stavebně historický průzkum a projekt k rekonstrukci. Objekt je na cizím 

pozemku. Je třeba kapličku znovu vložit do katastru nemovitostí, což vyžaduje 

schválení stavebním úřadem Železný Brod a předložení žádosti na její stavební 

záchranu ČÚPP ve spolupráci s odb. památkové péče MěÚ Železný Brod. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) M. Kozák – posunutí dopravní značky „konec obce“ až za poslední domy obce. 

ZO pověřuje starostu jednáním o posunutí dopravní značky. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 



g) Dopravní zrcadla u viaduktu. 

ZO pověřuje starostu jednáním o instalaci dopravních zrcadel u drážního viaduktu. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:47 hodin. 

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

 

Líšný  15.12.2020 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         R. Klápšťová                                     D. Salabová 

 

 

 

 

 

 

  



USNESENÍ 12. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 9. 12. 2020. 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu R. Klápšťovou a D. Salabovou. 

č. u. 12/1-2020 

  

ad 2) Rozpočtové opatření č. 3/2020. 

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

č. u. 12/2-2020 

 

ad 3) Rozpočtové provizorium pro rok 2021. 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021. 

č. u. 12/3-2020 

 

ad 4) Novelizace obecně závazných vyhlášek. 

 ZO schvaluje OZV č. 3/2020 OZV obce o poplatku ze psů. 

č. u. 12/5-2020 

ZO bere na vědomí informaci o přípravě nového provozního řádu veřejného 

pohřebiště. 

č. u. 12/6-2020 

 

ad 5) Rallye Bohemia. 

ZO schvaluje průjezd Rally Bohemia obcí Líšný 10. 7. 2021 vč. úplné uzavírky 

komunikace. 

č. u. 12/7-2020 

 

ad 6) Informace o ČOV. 

ZO bere na vědomí informaci o stavebních činnostech na ČOV a kanalizaci 

č. u. 12/8-2020 

 

ad 7) Různé. 

 

ad a) Žádost o odkoupení pozemku.  

ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 307/9 (237 m2, zahrada) a stavební 

parcely č.712 (13 m2, zastavěná plocha a nádvoří) v zahrádkářské kolonii 

v KÚ a obci Líšný předem určenému zájemci (aktuálnímu uživateli) p. 

Antonínovi Jodasovi (Bozkov 23) za 50,- Kč / m2. 

č. u. 12/9-2020 

 

ad b) Směna pozemku na Libentinách. 

ZO neschvaluje směnu pozemků na Libentinách mezi obcí a p. Pekařem dle 

výše uvedeného  

č. u. 12/10-2020 

  



 

ad c) Kontakty pro kronikáře. 

ZO schvaluje předání kontaktů na předsedy výborů M. Kozákovi 

č. u. 12/11-2020 

 

ad d) Nové lampy veřejného osvětlení. 

Bere na vědomí informaci o stavu projektu modernizace VO. 

č. u. 12/12-2020 

 

ad e) Rekonstrukce kapličky v Závrší. 

ZO bere na vědomí informaci o stavu projektu rekonstrukce kapličky. 

č. u. 12/13-2020 

 

ad f) M. Kozák – posunutí dopravní značky „konec obce“ až za poslední domy 

obce. 

ZO pověřuje starostu jednáním o posunutí dopravní značky. 

č. u. 12/14-2020 

 

ad g) Dopravní zrcadla u viaduktu. 

ZO pověřuje starostu jednáním o instalaci zrcadel u železničního viaduktu 

č. u. 12/15-2020 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          R. Klápšťová                             D. Salabová 


