19. Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 26. 1. 2022.
Přítomni:
Omluveni:

J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník, O. Čapek, D. Salabová, R. Melich
R. Klápšťová

Ověřovatelé zápisu: R. Melich, O. Čapek
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Konto „Anička“
3 Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli určeni R. Melich a O. Čapek
Schváleno (+6, -0, ?0).

ad 2) Konto „Anička“
Starosta informoval zastupitelstvo o zřízení transparentního účtu 123-5923220207/0100
pro pomoc při obnově vyhořelé budovy č.p. 49.
Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením tohoto účtu.
Zastupitelstvo souhlasí s vložením částky 100 000 Kč z obecního rozpočtu na toto konto 123-5923220207.
Schváleno (+6, -0, ?0).

ad 3) Různé.
a)

Základní principy čerpání prostředků z transparentního účtu 1235923220207/0100
Starosta seznámil zastupitele s návrhem principů čerpání prostředků
z transparentního účtu.
Zastupitelstvo s těmito principy souhlasí.
Schváleno (+6, -0, ?0).

b)

Žádost o prodej obecního pozemku
p. Jodas žádá o odkoupení obecního pozemku p.č.307/29, st.p.795, který
dlouhodobě užívá v zahrádkářské kolonii.
Zastupitelstvo s prodejem souhlasí
Schváleno (+6, -0, ?0).

c)

Žádost o užívání části pozemku
p. Jelínek žádá o povolení užívání části obecního pozemku p.č. 738.
Zastupitelstvo s užíváním souhlasí
Schváleno (+6, -0, ?0).

d)

J. Zahradník – dotaz na radar u hlavní silnice
Radar je v jednání. Obec oslovila několik firem a čeká na nabídku.
Zastupitelstvo bere na vědomí (+6, -0, ?0).

e)

Výroční zpráva o zákonu č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k
informacím
Obec neobdržela v r. 2021 žádnou žádost ve smyslu zákn. Č. 106/1999 Sb. Proto se
zpráva nepředkládá.
Zastupitelstvo bere na vědomí (+6, -0, ?0).

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:58 hodin.
Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se
Líšný 26. 1. 2022

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

O. Čapek

USNESENÍ 19. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 26. 1. 2022.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu R- Melicha a J. Zahradníka.
č. u. 19/1-2022
ad 2) Konto „Anička“
ZO souhlasí se založením transparentního účtu123-5923220207/0100 a schvaluje vložení
částky 100 000 Kč z obecního rozpočtu na toto konto 123-5923220207.
č. u. 19/2-2022
ad 3) Různé.
ad a) Základní principy čerpání prostředků z transparentního účtu 1235923220207/0100
ZO souhlasí se základními principy čerpání prostředků z transparentního účtu
č. u. 19/3-2022
ad b) Žádost o prodej obecního pozemku
ZO schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 307/29, st .p. 795 předem určenému
zájemci

č. u. 19/4-2022
ad c) Žádost o užívání části pozemku
ZO souhlasí s užíváním části pozemku p. č. 738 p. Jelínkem
č. u. 19/5-2022
ad d) J. Zahradník – dotaz na radar u hlavní silnice
ZO bere na vědomí informaci o průběhu zajištění radaru u hlavní silnice
č. u. 19/6-2022
ad e) Výroční zpráva o zákonu č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k
informacím
ZO bere na vědomí informaci
č. u. 19/7-2022

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
R. Melich

J. Zahradník

