
        15. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva obce Líšný 7. 7. 2021. 
 

 

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

D. Salabová, R. Melich 

Hosté:  Alexandra Olaszová, Jiří Kujan  

Ověřovatelé zápisu:  R. Melich, J. Zahradník 
 

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 byli určeni R. Melich, J. Zahradník 

  Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

ad 2) Finanční podpora prostoru jižní Moravy po kalamitě. 

  

Starosta a hospodářka obce navrhli poslat na obnovu obcí zasažených tornádem 

finanční dar 100.000,- Kč. Částka se pošle na účet krizového štábu 

Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

ad 3) Rozpočtové opatření 1/2021. 

Pí Olaszová seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření 1/2021. 

Je zde zohledněn finanční dar obcím na jižní Moravě a dále dotace na refundace SDH 

(nejen). 

Schváleno (+6, -0, ?0).  

 

 

ad 4) Smlouva s městem Železný Brod o řešení přestupků. 

 Starosta obce navrhuje prodloužit smlouvu (platba 2000 Kč za přestupek). 

Schváleno (+6, -0, ?0). 

  

 

  

ad 5) Různé. 

 

a) Oprava propustku u pí Pajkrtové 

Propustek je v havarijním stavu. Padá sousední plot. Máme návrh na opravu propustku 

a zdi pomocí opěrného gabionu – odhad nákladů cca 1,3 milionů Kč. ZO pověřuje 

starostu jednáním se stavebními firmami o ceně. 

Schváleno  (+6, -0, ?0). 



 

 

 

b) Odvodnění cesty na Záblatsko. 

Je třeba řešit odvodnění cesty od autobusové zastávky na Záblatsko. První studie 

odvodnění není optimální. Necháme navrhnout jiné řešení. 

ZO pověřuje starostu zadáním vypracování nové studie. 

Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

c) Vybudování výhybny na cestě k Marxovým. 

Zastupitelstvo odmítlo vybudování výhybny. Náklady by byly příliš vysoké. 

Neschváleno (+0, -6, ?0). 

 

d) Úprava živých plotů v centru obce. 

D. Salabová upozornila na přerostlé živé ploty u cesty na hřiště a v okolí Galérky. Je 

objednaná firma, která upraví všechny dostupné živé ploty v obci. 

Schváleno  (+6, -0, ?2). 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:15 hodin. 

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

 

Líšný 7. 7. 2021 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         R. Melich                                   J. Zahradník 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ 15. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva obce Líšný 7. 7. 2021. 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu R. Melicha a J. Zahradníka. 

č. u. 15/1-2021 

  

ad 2) Finanční podpora prostoru jižní Moravy po kalamitě. 

 

ZO schvaluje poskytnutí finanční podpory 100.000,- Kč obcím postiženým živelnou 

pohromou prostřednictvím transparentního účtu Jihomoravského kraje. 

č. u. 15/2-2021 

 
 

ad 3) Rozpočtové opatření 1/2021. 

 

ZO Líšný schvaluje rozpočtové opatření 1/2021. 

č. u. 15/3-2021 
 

 

ad 4) Smlouva s městem Železný Brod o řešení přestupků. 

 

ZO Líšný schvaluje dodatek Veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod o řešení 

přestupků (navýšení platby za řešení přestupku z 1.000,- na 2.000,- Kč) 

č. u. 15/4-2021 
 

ad 5) Různé. 

 

 ad a) Oprava propustku u pí Pajkrtové 

 

ZO pověřuje starostu jednáním se stavebními firmami o ceně opravy propustku. 

č. u. 15/5-2021 

 

ad b) Odvodnění cesty na Záblatsko. 

 

ZO pověřuje starostu zadáním jiného projektu odvodnění komunikace. 

č. u. 15/6-2021 

 

ad c) Vybudování výhybny na cestě k Marxovým. 

 

ZO neschválilo vybudování výhybny na cestě k Marxovým 

č. u. 15/7-2021 

 



 

 

 

ad d) Úprava živých plotů v centru obce. 

 

ZO pověřuje starostu zadáním úpravy živých plotů specializované firmě. 

č. u. 15/8-2021 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Salaba      Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          R. Melich      J. Zahradník 


