
21. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný 1. 6. 2022. 
 

 

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

Omluveni: R. Klápšťová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  R. Melich, O. Čapek 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu. 

2. Audit a závěrečný účet obce za rok 2021. 

3. Rozpočtové opatření č. 1. 

4. Statistická analýza průjezdu aut obcí. 

5. Úprava vyhlášky o nočním klidu. 

6. Smlouva obce Líšný a města Železný Brod o poskytování sociálních služeb. 
7. Oznámení o počtu členů příštího zastupitelstva. 

 8. 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) Audit a závěrečný účet obce za rok 2021. 

  

Pí Olaszová informovala zastupitelstvo o výsledku auditu hospodaření obce za rok 

2021. 

ZO Líšný schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

ZO Líšný schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2021 bez výhrad. 

Schváleno (+6, -0, ?0).  

 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 1. 

  

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtového opatření č. 1. 

 Byly upraveny položky příjmů i výdajů – viz příloha. 

  Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

ad 4) Statistická analýza průjezdu aut obcí. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky statistického měření, provedeného v obci 

Líšný firmou Gormex. 

Na základě této analýzy ZO pověřuje starostu jednáním o instalaci měřícího zařízení 

se zobrazením značky vozidla. 

  Schváleno (+6, -0, ?0) 



 

 

ad 5) Úprava vyhlášky o nočním klidu. 

  

Starosta nemůže udělovat výjimku z vyhlášky. 

Vyhláška byla upravena. 

  Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

ad 6) Smlouva obce Líšný a města Železný Brod o poskytování sociálních služeb. 

 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu obce Líšný a města Železný Brod o poskytování 

sociálních služeb. 

  Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

ad 7) Oznámení o počtu členů příštího zastupitelstva. 

 

Příští ZO bude sedmičlenné. 

  Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

 

ad 8) Různé. 

 

a) Žádost o příspěvek na cvičení žen v sokolovně. 

  

Starosta TJ Sokol Líšný Jiří Zahradník požádal o příspěvek na cvičení žen 

v sokolovně v Líšném. Žádost podá písemně do příštího zasedání ZO. 

ZO bere na vědomí (+6, -0, ?0). 

 

 

 

b) Ukončení pracovní smlouvy Jiřího Kujana. 

 

Starosta informoval zastupitelstvo, že Jiří Kujan na vlastní žádost ukončil 

pracovní smlouvu s obcí. 

   Zastupitelstvo bere na vědomí (+6, -0, ?0). 

 

  

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:59 hodin. 

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

 

Líšný 1. 6. 2022 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                         R. Melich                                    O. Čapek 



USNESENÍ 21. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 1. 6. 2022. 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu. 

 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu R- Melicha a  O. Čapka. 

č. u. 21/1-2022 

  

ad 2) Audit a závěrečný účet obce za rok 2021. 

  

ZO  schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

č. u. 21/2-2022 

ZO  schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad. 

č. u. 21/3-2022 

 

ad 3) Rozpočtové opatření č. 1. 

 

 ZO  schvaluje rozpočtové opatření č.1. 

č. u. 21/4-2022 

 

ad 4) Statistická analýza průjezdu aut obcí. 

  

ZO schvaluje instalaci měřícího zařízení se zobrazením značky vozidla v obci Líšný 

č. u. 21/5-2022 

 

ad 5) Úprava vyhlášky o nočním klidu. 

  

ZO schvaluje upravenou vyhlášku o nočním klidu. 

č. u. 21/6-2022 

 

ad 6) Smlouva obce Líšný a města Železný Brod o poskytování sociálních služeb. 

 

ZO schvaluje smlouvu obce Líšný a města Železný Brod o poskytování sociálních 

služeb. 

č. u. 21/7-2022 

 

ad 7) Oznámení o počtu členů příštího zastupitelstva. 

  

ZO schvaluje sedmičlenné zastupitelstvo pro příští volební období. 

č. u. 21/8-2022 

 

ad 8) Různé. 

 

ad a) Žádost o příspěvek na cvičení žen v sokolovně. 

 

ZO bere na vědomí žádost o příspěvek na cvičení žen v sokolovně. 

č. u. 21/9-2022 



 

 

ad b) Ukončení pracovní smlouvy Jiřího Kujana. 

 

ZO bere na vědomí informaci o ukončení pracovní smlouvy Jiřího  Kujana 

č. u. 21/10-2022 

 

 

 

Ing. Jaroslav Salaba      Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

                          R. Melich      O. Čapek 


