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Zápis ze schůze zastupitelstva č. 17 ze dne 24.11.2021
Přítomni:
J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, O. Čapek, D. Salabová, R. Melich
Omluveni: J. Salaba, D. Salabová,
Hosté:
Alexandra Olaszová, Miroslav Kozák, Pavel Novotný,
Ověřovatel zápisu: O Čapek,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 3
OZV (odpady)
Program rozvoje obce (PRO)
Výsadba stromů u Jizery
Obecní traktor
Oprava komunikace na dolní Libentiny
Nájem prodejny
SoS ke GW Jizera (smlouva mezi obcemi Železný Brod, Koberovy, Líšný)
Různé
a) Projednání žádosti o dotaci na výsadbu stromů u Jizery
b) Atrakce pro male děti v parku U Vodníka
c) Plán workoutového hřište za čistírnou odpadních vod a žádost o dotaci 4
d) Jiráskova lidová knihovna
e) Obecní veřejné osvětlení
f) Radar u přechodu na hlavní silnici

Schůzi zahájil starosta v 19:00.
Další schůze je naplánována na 8.12.2021 z důvodů obsáhlé agendy dnešního zasedání a možných
budoucích neočekávaných důvodů
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byl určen O. Čapek
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 2) Rozpočtové opatření č. 3
Je prezentováno rozpočtové opatření číslo 3. Oproti rozeslanému dokumentu je upraveno o
výdaj za výsadbu stromů podél Jizery (cca 250.000,- Kč). Výsadba realizována na základě
vyjádření dendrologa, který zhodnotil stav vzrostlých stromů jako nevyhovující/nebezpečný.
Na výsadbu je plánováno získání dotace v rozsahu 100% (v současné době je jisté její získání).
Dotace bude realizována v roce 2022, ale hrazeno z rozpočtu 2021. Dále jsou diskutovány
jednotlivé položky na straně výdajů a na straně příjmů.
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Zastupitelstvo Zastupitelstvo souhlasí s výsadbou 55 stromů na parcelách ve vlastnictví obce:
110/1, 110/4, 1723/2, k.ú. Líšný a na p.č. 3611 ve vlastnictví Povodí Labe, s.p, podání žádosti
na ŠFŽP o dotaci k výsadbě a s udržitelností výsadby po dobu 10 let.
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na výsadbu stromů podél Jizery.
Schváleno (+5, -0, ?0).
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 (příloha)
Schváleno (+5, -0, ?0).
Diskuse o "udělení pravomoci starostovi v rámci schvalování rozpočtových změn do výše
50 000,- Kč."
Zastupitelstvo schvaluje "udělení pravomoci starostovi v rámci schvalování rozpočtových
změn do výše 50 000,- Kč."
Schváleno (+5, -0, ?0).
Diskuse o "rozpočtovém provizoriu na rok 2022"
Zastupitelstvo schvaluje "rozpočtové provizoriu na rok 2022" (příloha).
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 3) OZV o odpadech
Diskuse o plánovaném odpadovém hospodářství. Jsou prezentovány dvě plánované vyhlášky.
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (přílohy).

Bude realizována platba "na hlavu" ve výši 800,- Kč na rok pro všechny občany se stálým
bydlištěm a majitele nemovitosti s číslem popisným či evidenčním na katastru obce.
Nezbytnost přijetí odpovídající OZV ukládá právní řád ČR, není aktivitou obce. V současné
době zajišťovatel sběru odpadu (SKS – Marius Pedersen group s.r.o.) neváží množství odpadu,
z toho důvodu je jediná možnost realizovat platbu "na hlavu". Je konstatováno, že stav není
ideální, protože nemotivuje občany k třídění odpadu. V současnosti se tak jedná o jedinou
možnost jak naplnit platnou legislativu.
Zastupitelstvo schvaluje diskutované vyhlášky OZV v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 4) Program rozvoje obce (PRO)
Je diskutován dokument popisující Program rozvoje obce určený pro potřeby ministerstva pro
místní rozvoj (platn7 na 6 let; definuje současný stav v obci a navrhuje směr směřování obce na
následující roky a její plán rozvoje, tzn. čeho a jak chce obec dosáhnout
Zastupitelstvo schvaluje diskutovaný dokument "Program rozvoje obce" v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 5) Výsadba stromů u Jizery
Viz. bod číslo 1.
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ad 6) Obecní traktor
Diskuse k výběru traktoru. Jsou osloveni 3 potenciální prodejci. Jako kritérium výběru je zvoleno:
-

poměr cena/užitkovost vzhledem k potřebám obce
zajištění servisu stroje
prostupnost stroje po obecních komunikacích (úzká cesta GW Jizera)

Požadavky a vybavení: min 25 hp, rozchod do 120cm (údržba GW Jizera), mechanická převodovka, budka
řidiče, přední hydraulika, pohyblivá přední radlice, příkopový mulčovač, sekačka.
Stroje John-Deer versus Solis.
Zastupitelstvo schvaluje výběr traktoru Solis od turnovské firmy Nářadí Jiránek.

Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 7) Oprava komunikace na dolní Libentiny – “Oprava propustku”
Odbornou firmou je provedena studie řešitelnosti opravy komunikace z důvodu padajícího svahu v
oblasti "za paní profesorkou". Odbornou firmou jsou navrženy dvě varianty. 1.varianta (v rozsahu
1.5 - 1.7 mil Kč) se jeví jako dlouhodobě udržitelná. U 2.varianty (v rozsahu 0.5-0.7 mil Kč) hrozí
postupná krátkodobá degradace opravy. Na obě varianty je pravděpodobný předpoklad získání
dotace ve výši 80%, ale je nutno schválit a podat ještě v první polovině prosince 2021. Odborná
firma je připravena na dodání potřebné dokumentace pro realizaci žádosti o dotaci.
Obec se zavazuje k povinnému spolufinancování akce i k úhradě případných vícenákladů,
víceprací atp.
Zastupitelstvo schvaluje výběr varianty č. 1 (v rozsahu 1.5 - 1.7 mil Kč)
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 8) Nájem prodejny
Tento bod je odsunut do schválení na následující schůzi zastupitelstva. Je diskutován návrh
smlouvy:
-

upravit výpovědní lhůtu
zajistit reprezentativní údržbu okolí a vnitřních prostor objektu
zajištění nočního klidu kolem objektu

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu prodejny (č.p. 98) za min. částku 50.000,-Kč + náklady.
Schváleno (+5, -0, ?0).
ad 9) SoS ke GW Jizera (Smlouva o spolupráci mezi obcemi Železný Brod, Koberovy a Líšný)
Ve smlouvě dohodnuto, že obec Líšný bude platit pouze neuznatelné náklady:
-

- předpokládané zničení cesty ke hřišti průjezdem těžké techniky při realizaci stavby GW Jizera
- realizace parkoviště na obecních pozemcích podél komunikace před RD na úrovni kabin.

Zastupitelstvo schvaluje SoS ke GW Jizera
Schváleno (+5, -0, ?0)
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Ad 10) Různé
a. Schválení žádosti o dotace na stromy kolem Jizery
(viz. bod 1)
b. Atrakce pro malé děti v parku u vodníka
Budou realizovány opět z akátového dřeva u nastupující firmy po "Tomovy parky s.r.o."
„Hřiště hrou s.r.o.“ v částce cca 250 000,- Kč, tak aby bylo možné zažádat o dotaci.
Zastupitelstvo schvaluje přípravu žádosti o dotaci pro realizaci atrakcí pro malé děti v parku U
Vodníka
Schváleno (+5, -0, ?0).
c. Plán workoutového hřiště za čistírnou odpadních vod a žádost o dotaci
Je prezentován plán workoutového hřiště a přednosti jeho umístění na pozemku za čistírnou
vod. Možnost osvětlení hřiště, vhodná velikost pozemku, apod. K současnému plánu nutno
připočíst náklady na lavičky (v počtu 4ks), stolů (v počtu 2ks) a informačních tabulí podél
plotu čistírny odpadních vod (4 ks) 1. jak funguje čistírna odpadních vod a její důležitost a vliv
na životní prostředí; 2. info o GW Jizera; 3. informace a historie obce Líšný; 4. budoucnost
obce Líšný plánované projekty, apod.)) Finanční náklady na realizaci hřiště dle nabídky z
08/2021 ve výši 555 000,- Kč (nutno předpokládat cca 10% navýšení z důvodu růstu cen
materiálu). Náklady lavičky, stoly a informační tabule a jejich umístění na pozemek cca 80
000,- Kč. Převod pozemku od VHS (bezúplatný převod předjednán; velikost pozemku cca
13*34 = 442 m2) Kč. Předpokládané náklady celkem+ cca 700.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje přípravu žádosti o dotaci pro realizaci workoutového hřiště na
pozemku za čistírnou
Schváleno (+5, -0, ?0).
d. Jiráskova lidová knihovna
Je sledován stav využívání knihovny, který je v současné době téměř nulový. Původní čtenáři
zestárli a řada z nich zemřela, mladí se o četbu knih nezajímají. Knihovna nedisponuje
alternativními kulturními nabídkami. Hrozí její zrušení, případně převedení na knihovnu
virtuální, kde by bylo možné knihy objednat díky stávajícímu systému na výpůjčku knih
(možnost realizovat z portálu LISNY.CZ) a vyzvednout v místě úřadu. Radek Melich zjistí,
jaké jsou možnosti – bude kontaktovat ředitele Turnovské knihovny.
Schváleno (+5, -0, ?0).
e. Obecní veřejné osvětlení
Je diskutován stav obecního osvětlení a případná možnost jeho modernizace na LED
technologii - úspora elektrické energie s návratností cca 8 let. Je nutné realizovat pasport
stávajícího osvětlení (zadání se realizuje) a až poté je možné něco dále poptávat veřejnou
soutěží se současným usilováním o dotace.
Schváleno (+5, -0, ?0).
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f. Radar u přechodu na hlavní státní komunikaci.
Poptán radar se zobrazováním registračních značek vozidel překračujících povolenou rychlost.
Poptávku nutno urgovat. Úsekové měření rychlosti závisí na možnostech a ochotě naší RPO
Železný Brod. Záležitost se projednává již několik let.
Schváleno (+5, -0, ?0).
Schůzi ukončil starosta v 21:10 hod.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se
Líšný 2. 12. 2021
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ověřovatel zápisu:
O. Čapek
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USNESENÍ
17. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 24. 12. 2021.
ad 1) Určení ověřovatele zápisu.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu O. Čapka
č. u. 17/1-2021
ad 2) Rozpočtové opatření č. 3
ZO schvaluje výsadbu 55 stromů podél Jizery a podání žádosti o dotaci
č. u. 17/2-2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
č. u. 17/3-2021
ZO schvaluje starostovi pravomoc pro schvalování rozpočtových změn do výše 50 000,- Kč."
č. u. 17/4-2021
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2022
č. u. 17/5-2021
ad 3) OZV o odpadech
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

č. u. 17/6-2021
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce o o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

č. u. 17/7-2021
ad 4) Program rozvoje obce (PRO)
ZO schvaluje material program rozvoje obce
č. u. 17/8-2021
ad 5) Výsadba stromů u Jizery
Viz. bod číslo 2.

ad 6) Obecní traktor
ZO schvaluje pořízení traktoru Solis od turnovské firmy Nářadí Jiránek.
č. u. 17/9-2021
ad 7) Oprava komunikace na dolní Libentiny – “Oprava propustku”
ZO schvaluje výběr varianty č. 1 (v rozsahu 1.5 - 1.7 mil Kč)
č. u. 17/10-2021
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava propustku“ do programu MMR
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací a zajištění povinného spolufinancování akce“
č. u. 17/11-2021
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ad 8) Nájem prodejny
ZO schvaluje záměr pronájmu prodejny (č.p. 98) za min. částku 50.000,-Kč + náklady.
č. u. 17/12-2021
ad 9) SoS ke GW Jizera (Smlouva o spolupráci mezi obcemi Železný Brod, Koberovy a Líšný)
ZO schvaluje SoS ke GW Jizera Líšný – Železný Brod
č. u. 17/13-2021
Ad 10) Různé
a. Schválení žádosti o dotace na stromy kolem Jizery
(viz. bod 2)
b. Atrakce pro malé děti v parku U Vodníka
ZO schvaluje přípravu dotace na doplnění prvků v parku U Vodníka
č. u. 17/14-2021
c. Plán workoutového hřiště za čistírnou odpadních vod a žádost o dotaci
ZO schvaluje přípravu dotace na realizaci workoutového hřiště na pozemku za ČOV
doplnění prvků v parku U Vodníka
č. u. 17/15-2021
d. Jiráskova lidová knihovna
ZO schvaluje activity k zachování činnosti Jiráskovy lidové knihovny vč. posouzení SW
č. u. 17/16-2021
e. Obecní veřejné osvětlení
ZO schvaluje pořízení pasportu VO obce Líšný
č. u. 17/17-2021
f. Radar u přechodu na hlavní státní komunikaci.
ZO bere na vědomí stav při umístění registračního radaru a úsekového měření
č. u. 17/18-2021
Líšný 2. 12. 2021
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ověřovatel zápisu:
O. Čapek
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