Zápis ze schůze zastupitelstva (č. 20) dne 2/3/2022

Zápis ze schůze zastupitelstva (č. 20)
dne 2/3/2022
Přítomni:
J. Mikeš, J. Zahradník, R. Klápšťová, O. Čapek, R. Melich
Omluveni: J. Salaba, D. Salabová (karanténa)
Hosté:
Alexandra Olaszová, p. Bauer, Ladislav Kafka
Ověřovatel zápisu: O Čapek
Další schůzka naplánována na druhou polovinu května 2022.

Program schůze zastupitelstva:
1.

Určení ověřovatele zápisu ..................................................................................................................... 2

2.

Představení fimy Sundisk (p. Bauer) ..................................................................................................... 2

3.

Diskuse závěrů vyplývajících ze schůze Finančního výboru ................................................................ 2

4.

Seznámení zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2022 .................................................................. 2

5.

Ukončení akce výsadby jasanů u Jizery ................................................................................................ 2

6.

Seznámení zastupitelstva s probíhajícími operacemi s majetkem obce ................................................ 3

Schůzi zahájil starosta v 19:00.
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1. Určení ověřovatele zápisu
Ověřovateli zápisu byl určen O. Čapek
Schváleno (+5, -0, ?0).

2. Představení firmy Sundisk (p. Bauer)
Pan Bauer představuje zastupitelstvu firmu Sundisk, která si v Líšném chce pronajmout obchod pro
provoz občerstvení a jako sklady. Smlouva byla projednávána zastupitelstvem během předchozích
schůzí. P. Bauer konstatuje, že na všech podstatných bodech smlouvy panuje shoda. Je projednáván
návrh zastupitelstva na rozsáhlejší revitalizaci vstupu do Jizery a obecně je vytýkána rychlá jízda
řidičů Sundisku převážející lodě.

3. Diskuse závěrů vyplývajících ze schůze Finančního výboru
Na schůzi byl diskutován rozpočet obce za minulý rok a rozpočet připravovaný pro tento rok.
Finanční výbor doporučil přehodnotit zavedení poplatku z ubytování. Po diskusi obecně panuje shoda,
že vhledem k nízkému počtu ubytovacích kapacit a kvůli obsáhlé agendě spojené s těmito poplatky se
zavedení poplatku nevyplatí.
Je diskutována cena pronájmu obchodu firmě Sundisk s.r.o. Vzhledem k nutnosti revitalizace obchodu
a jeho okolí firmou Sundisk se cena pronájmu jeví jako dostatečná.
Je diskutována cena radaru (cca 250tis.Kc) a zda na základě měření radaru budou udělovaný pokuty
(Líšným nebudou). V prvním stadiu funkčnosti radaru bude probíhat sběr dat a na základě jejich
vyhodnocení bude teprve možno přistoupit k dalším krokům. DI Policie ČR v Jablonci n. N. umístění
radaru neschválil.

4. Seznámení zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2022
Ekonomka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu pro rok 2022 (viz. úřední deska:
https://www.lisny.cz/files/tinymce/uredni%20deska/dokumenty2022/Rozpis%20rozpo%C4%8Dtu%20
2022%20-%20webovky.pdf).
V agregované podobě tento rozpočet zastupitelstvo schvaluje v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).

5. Ukončení akce výsadby jasanů u Jizery
Starosta informoval zastupitelstvo, že obec požádá o SFŽP o zaslání Smlouvy o poskytnutí podpory.
Zastupitelstvo vyjadřuje výslovný souhlas s podpisem této smlouvy v očekávané výši dotace do
250.000,- Kč a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Mikeše jejím podpisem a doručením na SFŽP.
Zastupitelstvo vyjadřuje výslovný souhlas s podpisem schvaluje podpis smlouvy a pověřuje
starostu jejím podpisem v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).
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6. Seznámení zastupitelstva s probíhajícími operacemi s majetkem obce
Starosta seznámil zastupitelstvo s operacemi s nemovitostmi obce:


pronájem Infocentra (obchodu) firmě Sundisk s.r.o. (cena za přípravu smlouvy právníkem –
6tis.Kč) za 50.000,- Kč ročně bez energií a služeb.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pronájem objektu v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).



prodej pozemku panu Jodasovi, Bozkov (viz. úřední deska):
https://www.lisny.cz/files/tinymce/uredni%20deska/dokumenty2022/Prodej%20z%C3%A1m%
C4%9Br%20Jodas.pdf)
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).



prodloužení nájmu pozemku p.č. 102/1 pro p. Masáka (základna raftů, pan Milan Masák,
Fyzická osoba-živnostník, Sídlo: Ohařice 54, IČ: 43536514) počínaje dnem 1.1.2023 do
31.12.2027 za 4.000,- Kč ročně. Nájemce je plně zodpovědný za údržbu plochy, oplocení i
případného vybavení.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku v počtu:
Schváleno (+5, -0, ?0).








je objednána geodetka pro zaměření budoucího hřiště vedle čističky
je objednáno zaměření pozemku za kabinami
je připravován prodej pozemku za finskými domky (jako zahrada k těmto objektům)
je realizováno zaměření osvětlení pro realizaci projektu
traktor by měl být dodán do dubna 2022
informace o skartačním/archivačním systému

Líšný 7. 3. 2022
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ověřovatel zápisu:
O. Čapek
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USNESENÍ
20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 2. 3. 2022.
ad 1) Určení ověřovatele zápisu.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu O. Čapka.
č. u. 20/1-2022
ad 4) Seznámení zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2022
ZO schvaluje v agregované podobě rozpočet pro rok 2022.
č. u. 20/2-2022
ad 5) Ukončení akce výsadby jasanů u Jizery
ZO vyjadřuje výslovný souhlas s podpisem smlouvy se SFŽP
č. u. 20/3-2022
ZO pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Mikeše jejím podpisem a doručením na SFŽP.
č. u. 20/4-2022
ad 6) Prodej pozemku p. Jodasovi
ZO schvaluje prodej pozemku p. Jodasovi
č. u. 20/5-2022
ZO schvaluje pronájem objektu obce Líšný 2. díl č.p. 98 s.r.o. do konce r. 2027
č. u. 20/6-2022
ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. Masákovi na pozemek p.č. 120/1 do konce r.
2027
č. u. 20/7-2022

Líšný 7. 3. 2022
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

Ověřovatel zápisu:
O. Čapek
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