
ts. Řaané zasedání Zastupitelstva obce Líšný 3.3.2021.

Přítomni: J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník' R. Klápšťová, o. Čapek ,
D. Salabová

Hosté: Alexandra olaszová, P.Novotný,

Ověřovatelé zápisu: o. Čapek, J ' Zahradník

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočetnarok202l
3. Vyhláška o místním poplatku zubýovžni
4.Dražba pozemků na Chocholouši
5. Nájem za objekt ,,Galérka"
6. Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin'

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
ověřovateli zápisu byly určeni o. Čapek, J. Zaltadník

Schváleno (+6, -0' ?0).

ad2) Ruzpočet na rok2021
Hospodářka pí olaszová seznámíla přítomné s návrhem rozpočtu na rok 202L
Rozpočetjenavržený jako schodkový, rozdil bude kry{ý zůstatkem z bankovního účtu.
Příjmy: 3166900,- Kč
Výdaje: 3250460'23 Kč,
Rozdíl: 835560'23 Kč
Kompletní návrh rozpočtu je přiložený jako příloha k tomuto zápisu.

Zastupitel stvo obce s chvaluj e navr žený rozp očet.
Schváleno (+6, -0' ?0).

Zaseďáníopustil o. Čapek z rodinných důvodů'

ad 3) Vyhláška o místním poplatku z ubytování.
Vyhlášku by bylo třeba novelizovat, nebo místní poplatek z ubýování zrušit ( jedná se

o zanedbatelnou částku rozpočtu obce).

Starosta navrhl poplatek z ubyování zrušit.

Schváleno (+5, -0, ?0).

ad 4) Dražba pozemků na Chocholouši.
Starosta informoval přítomné o vyhlášení ďtažby na Yc vlastnického podílu na parcely
č.p. 34I, 343 12, 35213, 3521 4, 3 52l 5, 353 l 1, 353 12, 353 17 v KÚ a obci Líšný - na
Chocholouši.
Jedná se o parcely, které se nacházejí v plánované rozvojové oblasti obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu účastí na dražbě.

Schváleno (+5, -0, ?0).



ad 5) Nájem za objekt,,Galérka".
Nájemce objektu doposud platilpouze symbolický nájem (kompenzace započátečni
investici, kterou do objektu vložil).
Kontrolní a finanční výbor navrhnou přiměřenou výši nájmu a starosta toto projedná
s nájemcem.
Schváleno (+5, -0, ?0).

ad 6) Různé.

a) J. Zahradník _ přerostlé stromy na hřbitově.

J zahraďniknavrhuje upravit přerostlé stromy na hřbitově.
Staro sta zjistí,j aké j sou moŽno sti průkle stu.

Schváleno (+5, -0, ?0).

b) Veřejné osvětlení.
Některé lampy veřejného osvětlení jsou zarostlé stromy.

Zastupitelstvo pověřuj e starostu zj istit možnosti pruklestu.

Schváleno (+5, -0,?2).

c) Zálkon č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Y r.2020 nebyla podle tohoto zákonapodána žádná žádost o informace.

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:55 hodin.

Yýznamzkratekvhlasování: +.'. Pfo, - ... proti, ? ...zdrželse

Líšný 6.3.202I

Ing. Jaroslav Salaba

místostarosta

ověřovatelé zápísu:

o. Čapek

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Zahradník



USNBSENÍ rs. Řáonét'o zasedání Zastupitelstva obce Líšný 3,3.202l.

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
Zo schvaluje ověřovatele zápisu o. Čapka aJ. Zahtadnika.
č. u. 13/1-2021

ad2) Rozpočet na rok 202l.
ZO schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2021 (vizpříloha).
č. u. 13/2-2021

ad 3) Vyhláška o místním poplatku z ubytování.
Zo schvaluje zrušení vyhlášky o místním poplatku z ubytovaní zrušovací obecně
závaznou vyhláškou.
č. u. 13/3-2021

ad 4) Dražba pozemků na Chocholouši.
Zo pověřuje starostuúčastí nadtažběpozemků č.p.341,34312,35213,35214,35215,
353lI,35312,35317 v KÚ a obci Líšný - na Chochólouši.
č. u. 13/4-2021

ad 5) Nájem za objekt,,Galérka,o.
Zo pověřuje finanční a kontrolnívýbor připravit návrh výše nájmu za objekt ,,Galérka" '
č. u. 13/5-202I

ad 6) Různé.

ad a) J. Zahradník- přerostlé stromy na hřbitově
Zo pověřuje starostu zjistit moŽnost průklestu stromů na hřbitově.
č. u. 13/6-2021

ad b) Veřejné osvětlení.
Zo pověřuje starostu prověřením možností pruklestu stromů okolo lamp
veřejného osvětlení.

č. u. l3/7-202l

ad c) Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Zo bere na vědomí informaci
č. u. 13/8-202I

Ing. Jaroslav Salaba

místostarosta

ověřovatelé zéryisl

o. Čapek

Ing. Jiří Mikeš

starosta

J. Zahradnik


