
14. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 2. 6. 2021. 
 

 

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

D. Salabová, R. Melich 

Hosté:  Alexandra Olaszová, P. Novotný, M. Kozák, Lukáš Novák,  

Ověřovatelé zápisu:  D. Salabová, R. Klápšťová 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola minulého zápisu 

3. Audit a závěrečný účet obce za rok 2020 

4. Majetkové záležitosti 

5. Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 Ověřovateli zápisu byly určeny D. Salabová a R. Klápšťová 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 2) Kontrola minulého zápisu. 

  

a) Dražba pozemků na Chocholouši. 

Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku dražby. Obec získala pozemky za 

45.000,- Kč. 

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

 

b) Nájem za objekt Galérka. 

 Nejdříve je třeba, aby nájemce zaplatil vodu a elektrickou energii. 

 Pak se domluví nájem (návrh 50.000,- Kč na 1 rok s možností opce). 

 Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s nájemcem objektu Galérka. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

c) Modernizace lamp veřejného osvětlení. 

 Počkáme ještě jeden rok a pak se pokusíme zažádat o dotaci. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

  

ad 3) Audit a závěrečný účet obce za rok 2020. 

Pí Olaszová informovala zastupitelstvo o výsledku auditu hospodaření obce za rok 

2020. 

ZO Líšný schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrku obce za rok 

2020 bez výhrad 

Schváleno (+7, -0, ?0).  

 

 



ad 4) Majetkové záležitosti. 

a) Žádost o přístup k lesu u hřbitova přes obecní pozemek. 

Majitel lesních pozemků p.č. 278/3; 274; 298 Lukáš Novák požádal o umožnění 

příležitostného přístupu ke svému pozemku přes obecní pozemek p.č. 300/3 a 297. 

ZO souhlasí s příležitostným využitím obecního pozemku č. 300/3 a 297 pro odvoz 

dřeva z lesních pozemků do doby, než je obec Líšný začne potřebovat. Případné 

poškození bude bezodkladně odstraněno p. Novákem. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

  

b) Věcné břemeno na vodovod na hřbitov. 

 ZO pověřuje starostu jednáním ohledně věcného břemena na vodovod na hřbitov. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

c) Odprodej pozemku st.č.p. 795 v kolonce. 

ZO schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku č.p. 795 (2m2) předem určenému 

zájemci – p. Jodasovi z Boskova za celkovou cenu 100,- Kč, majiteli sousední parcely 

(zarovnání pozemků). Pověřuje starostu jednáním o odprodeji. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

d) Vyčlenění části pozemku pro druhý finský činžák (objekt č.p. 92; 93). 

Tento objekt nemá nyní žádné manipulační prostory. ZO pověřuje starostu jednáním 

s uživateli objektu o odprodeji části obecního pozemku. Schvaluje pořízení 

oddělovacího GP na p.p.č. 98/1. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

  

ad 5) Různé. 

 

a) Greenway Jizera 

Starosta informoval zastupitelstvo o stavu přípravy pokračování cyklostezky do 

Železného Brodu. Koncem léta by mělo začít stavební řízení 

ZO bere na vědomí (+7, -0, ?0). 

 

b) Informace o stavu ČOV. 

Starosta informoval ZO o stavu prací na ČOV. Čistička by měla být předána 

do provozu na konci srpna. Slavnostní předání proběhne 27.8. po 12:00. Všichni 

jsou zváni. 

   ZO bere na vědomí (+7, -0, ?2). 

 

c) Umístění zrcadla u železničního viaduktu. 

Současné zrcadlo neplní správně svou funkci (není vidět nahoru za viadukt). ZO 

pověřuje starostu jednáním o lepším umístění zrcadla. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

d) Digitalizace obecních kronik 

M. Kozák – jsou digitalizovány sokolské kroniky. Bylo by třeba digitalizovat i 

obecní kroniky. ZO pověřuje starostu jednáním o digitalizaci obecních kronik. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 



e) Dotace na stání pro karavany 

Starosta informoval ZO, že podal žádost o dotaci na vybudování stání pro karavany 

v obci Líšný. ZO o tom bude jednat na příštím řádném zasedání. 

ZO bere na vědomí (+7, -0, ?2). 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:55 hodin. 

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

 

Líšný 2. 6. 2021 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         D. Salabová                                     R. Klápšťová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

USNESENÍ 14. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 2. 6. 2021. 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 

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

č. u. 14/1-2021 

  

ad 2) Kontrola minulého zápisu 

 

ad a) Dražba pozemků na Chocholouši. 

ZO bere na vědomí  informaci starosty o dražbě.. 
č. u. 14/2-2021 

 

ad b) Nájem za objekt Galérka. 

ZO pověřuje starostu jednáním o nájmu za objekt Galérka. 
č. u. 14/3-2021 

 

ad c) Modernizace lamp veřejného osvětlení 

ZO schvaluje odložení modernizace na rok 2022 

č. u. 14/4-2021 

 

 
 

ad 3) Audit a závěrečný účet obce za rok 2020. 

 

ZO Líšný schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrku obce za rok 

2020 bez výhrad 

č. u. 14/5-2021 
 

 

ad 4) Majetkové záležitosti. 

 

ad a) Žádost o přístup k lesu u hřbitova přes obecní pozemek. 

ZO schvaluje příležitostné využití obecního pozemku č. yyy pro odvoz dřeva 

z pozemku č. xxx. 

č. u. 14/6-2021 

 

ad b) Věcné břemeno na vodovod na hřbitov. 

ZO pověřuje starostu jednáním o věcném břemenu na vodovod na hřbitov. 

č. u. 14/7-2021 

 

ad c) Odprodej pozemku č.p. xxx v kolonce. 

ZO pověřuje starostu jednáním o odprodeji pozemku č.p.xxx. 

č. u. 14/8-2021 

  



ad d) Vyčlenění části pozemku pro druhý finský činžák (objekt č.xxx). 

ZO pověřuje starostu jednáním o odprodeji pozemku č.p.xxx. 

č. u. 14/9-2021 

 

ad 5) Různé. 

 

 ad a) Greenway Jizera 

ZO bere na vědomí informaci starosty o další etapě výstavby cyklostezky. 

č. u. 14/10-2021 

 

ad b) Informace o stavu ČOV. 

ZO bere na vědomí informaci starosty o stavu prací na ČOV. 

č. u. 14/11-2021 

 

ad c) Umístění zrcadla u železničního viaduktu. 

ZO pověřuje starostu jednáním o lepším umístění zrcadla u železničního 

viaduktu. 

č. u. 14/12-2021 

 

ad d) Digitalizace obecních kronik 

ZO pověřuje starostu jednáním o digitalizaci obecních kronik. 

č. u. 14/13-2021 

 

ad e) Dotace na stání pro karavany 

ZO bere na vědomí informaci starosty o žádosti o  dotaci na stání pro 

karavany. 

č. u. 14/14-2021 

 

 

 

Ing. Jaroslav Salaba      Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          D. Salabová      R. Klápšťová 


