
16. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 25. 8. 2021. 
 

 

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

D. Salabová, R. Melich 

Hosté:  Alexandra Olaszová,  

Ověřovatelé zápisu:  D. Salabová, R. Klápšťová 

 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

3. Parkování pro obytné vozy 

4. Měření rychlosti na silnici 1/10 

5. Pořízení traktoru 

6. Ukončení stavby ČOV a kanalizace 

7. 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) Rozpočtové opatření č. 2 

  

Paní Olaszová seznámila ZO s návrhem rozpočtové změny č.2. Jedná se především o 

zahrnutí dotace SDH a na zmírnění dopadů covidu. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

  

ad 3) Parkování pro obytné vozy. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s finanční rozvahou příjmů a výdajů na 

předpokládaný provoz parkoviště. ZO konstatovalo, že předpokládané příjmy jsou 

pravděpodobně příliš optimistické a výdaje podceněné. Je třeba vzít v úvahu i to, jak 

provoz parkoviště naruší fungování obce.  Hlasování, zda máme přijmout dotaci a 

vybudovat parkoviště pro obytné vozy. 

Neschváleno (+2, -5, ?0).  

 

 

ad 4) Měření rychlosti na silnici 1/10. 

.Je možnost nainstalovat v Líšném jednostranné měření rychlosti na silnici 1/10. 

Nejvhodnější umístění měření je před mostem ve směru od Malé Skály. 

ZO schvaluje záměr  instalovat v obci měření rychlosti. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

 

 



 

ad 5) Pořízení traktoru. 

Starosta informoval zastupitelstvo o záměru pořídit nový malý traktor od firmy Jiránek 

Turnov. 

Firma garantuje i záruční a pozáruční servis. 

Traktor se zaplatí z peněz, které jsou na účtu obce (min. 500.000,- Kč bez DPH) . 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 6) Ukončení stavby ČOV a kanalizace. 

Starosta informoval zastupitelstvo o ukončení této akce. 

V pátek 27.8.2021 proběhne od 12:00 hodin slavnostní uvedení do provozu. 

 ZO bere na vědomí(+7, -0, ?0). 

  

ad 7) Různé. 

 

a) Jednání o nájmu s nájemcem Galérky p. Bauerem 

Starosta informoval zastupitelstvo o zahájení jednání s p. Bauerem ohledně nájmu za 

objekt bývalého krámu. ZO pověřuje starostu v případě nedohody na nájmu vypovědět 

p. Bauerovi nájemní smlouvu. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

b) Finanční podpora Jižní Moravě. 

Starosta informoval ZO o zaslání finančního daru na pomoc obcím, postiženým 

tornádem. Dar 100.000,- Kč byl zaslán na transparentní účet Jihomoravského kraje. 

ZO bere na vědomí (+7, -0, ?0). 

 

c) Otevření kontejneru 

J. Zahradník navrhuje otevřít na podzim opět velkokapacitní kontejner na odpadky 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:50 hodin. 

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

 

Líšný 25. 8. 2021 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         D. Salabová                                     R. Klápšťová 

 



 

USNESENÍ 16. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 25. 8. 2021. 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 

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

č. u. 16/1-2021 

  

ad 2) Rozpočtové opatření č. 2 

  

ZO schvaluje rozpočtové usnesení č. 2 

č. u. 16/2-2021 

 

ad 3) Parkování pro obytné vozy.. 

 

ZO Líšný zamítá projekt parkování pro obytné vozy v Líšném 

č. u. 16/3-2021 

 

 

ad 4) Měření rychlosti na silnici 1/10 

 

ZO schvaluje instalaci měření rychlosti na silnici 1/10. 

č. u. 16/4-2021 

 

 

ad 5) Pořízení traktoru. 

  

 ZO schvaluje Pořízení traktoru pro údržbu obce. 

č. u. 16/5-2021 

 

 

ad 6) Ukončení stavby ČOV a kanalizace. 

 

 ZO bere na vědomí informaci o ukončení stavby ČOV a kanalizace v Líšném. 

č. u. 16/6-2021 

 

 

ad 7) Různé. 

 

ad a) Jednání o nájmu s nájemcem Galérky p. Bauerem 

 

ZO pověřuje starostu k vypovězení nájemní smlouvy na objekt bývalého 

krámu v případě v případě, že nedojde k dohodě o nájmu. 

č. u. 16/7-2021 

 

ad b) Finanční podpora Jižní Moravě. 



ZO bere na vědomí informaci o zaslání finanční podpory 1000.000,- Kč 

obcím, postiženým tornádem prostřednictvím transparentního účtu 

Jihomoravského kraje. 

č. u. 16/8-2021 

 

ad c) Otevření kontejneru 

ZO schvaluje otevření velkokapacitního kontejneru ve vybraném podzimním 

termínu 

č. u. 16/9-2021 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Salaba      Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          D. Salabová      R. Klápšťová 


