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Zápis ze schůze zastupitelstva (č. 2) 
dne 14/12/2022 

 
Přítomni:  Renata Klápšťová, Zdeněk Kovář, Milan Štich, Hana Kloučková, Jiří Šilhán, 

Klára Jarolímková, Radek Melich 

 

Omluveni: ---- 

 

 
Hosté:  Jaroslav Salaba, Ondřej Čapek, Martin Řehák, Miroslav Kozák. 

 

 

Ověřovatel zápisu: Hana Kloučková, Klára Jarolímková 
 

 

Program schůze zastupitelstva: 

1. Volba zapisovatele zápisu .................................................................................................................2 

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

3. Schválení programu ..........................................................................................................................2 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva .........................................................2 

5. Rozpočtové opatření v roce 2022 ....................................................................................................3 

6. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 ...............................................................................3 

7. Pozemkové záležitosti obce..............................................................................................................3 

8. Schválení veřejnoprávních smluv .....................................................................................................3 

9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí ..........................................................................................4 

10. Volba zástupce obce do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov .........................................4 

11. Různé ............................................................................................................................................4 
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Schůzi zahájila starostka v 18:00. 

1. Volba zapisovatele zápisu 
Jako zapisovatel je navržen Radek Melich. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje zapisovatelem zápisu R. Melicha. 

2. Určení ověřovatele zápisu 
Ověřovateli zápisu jsou navrženi H. Kloučková a K. Jarolímková. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu H. Kloučkovou a K. Jarolímkovou. 

3. Schválení programu 
Je hlasováno o schválení programu ve znění uvedeném na pozvánce na 2. zasedání zastupitelstva 
obce Líšný. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje program pro 2. zasedání zastupitelstva obce. 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
Místostarosta informuje ZO, že všechny body byly realizovány. 

Detailněji: 

- U kalendáře akcí obce probíhají korektury. Do příští schůze ZO by měly být hotové. 
- Zpravodaj obce nebude obnoven z toho důvodu, že se nikdo nepřihlásil pro jeho realizaci. 
- Obecní webové stránky: Autor nynějších stránek, pan Ondřej Čapek představuje detailněji 

technické řešení webových stránek: 
o je možné využívat hromadné rozesílání emailů, přičemž je zajištěno, že hromadné 

zprávy by neměly být zachyceny spamovým filtrem 
o je diskutována aktuálnost webových stránek, přičemž je domluvena zvláštní schůzka 

na toto téma, kde by se věc měla řešit do větších detailu. Termín schůze je domluven 
na 13/1/2022 na 19. hodinu do zasedací místnosti v hasičské zbrojnici 

- proběhlo místní šetření u hřbitova kvůli plánované těžbě dřeva a jeho odvozu (p. Luboš 
Novák); je plánován svoz cca 9 kubíků dřeva a náletových dřevin; svoz bude probíhat 
čtyřkolkou; ter0n bude uveden do původního stavu, což bude překontrolováno zástupcem 
obce (detail viz. zápis) 

- odkup pozemků od ŘSD: smlouva je ze strany obce připravena k podpisu, probíhá poslední 
kontrola na ŘSD, po jejím dokončení je předpoklad podepsání smlouvy 

- odkup pozemků od p. Donáta: detaily viz. zápis; znalecký odhad pozemků v hodnotě 5.2 mil 
Kč realizován oficiálním odhadcem pracujícím pro Žel. Brod. Na základě nabídky od p. Donáta 
byl osloven hejtman libereckého kraje zda existují nějaké tituly, z kterých by bylo možné na 
tyto pro obec strategické pozemky čerpat finance. (viz. zápis) 
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5. Rozpočtové opatření v roce 2022 
Místostarosta seznamuje zastupitelstvo obce s 4. rozpočtovým opatřením pro rok 2022 (viz.  úřední 
deska). ZO hlasuje o tomto rozpočtovém opatření. 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2022. 

6. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 
Místostarosta informuje zastupitelstvo obce o platných pravidlech pro rozpočtové provizorium 
navrhované pro rok 2023. Detailněji prochází sekci příjmy a výdaje. ZO hlasuje o rozpočtovém 
provizoriu pro rok 2023. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2023. 

7. Pozemkové záležitosti obce 
a) odkup pozemku od p. Donáta 

R. Melich navrhuje na příštím zastupitelstvu detailněji diskutovat o využití objektu na těchto 
pozemcích. Místostarosta zdůrazňuje strategičnost pozemků pro další rozvoj obce – již bylo 
diskutováno na předchozí schůzi zastupitelstva obce. ZO hlasuje o schválení záměru odkupu 
pozemku od p. Donáta. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje záměr o odkupu pozemku od p. Donáta 

ZO pověřuje starostku obce: 

1) přípravou smlouvy o odkupu pozemku od p. Donáta 
2) zjištěním možností financování odkupu, kdy předběžné varianty se jeví jako: 

a. odkup bude celý financován z rozpočtu obce 
b. odkup bude částečně financován z ro rozpočtu obce, zbytek bude financován 

úvěrem 
c. celý odkup bude financován úvěrem 

8. Schválení veřejnoprávních smluv 
Zastupitelstvo obce projednává jednotlivé veřejnoprávní smlouvy: 

- veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích 
- RUIAN 
- veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování 

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

Všechny smlouvy jsou stejně jako v minulých letech řešeny přes Železný Brod, mění se pouze 
částky, za které jsou tyto úkony provozovány. 

ZO hlasuje o schválení těchto smluv. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje znění veřejnoprávních smluv. 
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9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí 
V zastupitelstvu obce je projednávána žádost p. Kotenové o souhlasné vyjádření s plánovanou 
výstavbou přípojky NN (viz. smlouva o smlouvě budoucí). 

ZO hlasuje o schválení smlouvy o smlouvě budoucí. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí. 

10. Volba zástupce obce do Rady Vodohospodářského sdružení 
Turnov 

Je nutno zvolit zástupce obce do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov. Za obec je navržena 
starostka obce. 

ZO hlasuje o schválení R. Klápšťové pro post zastupitelky obce Líšný v radě 
Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

ZO schvaluje Renatu Klápšťovou jako zastupitelku obce Líšný do rady Vodohospodářského 
sdružení Turnov. 

11. Různé 
a) Je navrženo setkání s občany obce a informování o plánech obce do dalších let. 

Setkání obce je navrženo na 21/1/2023 od 16:00 hodin v prostorech hasičské 
zbrojnice. 
Schváleno (+7, -0, ?0) 

b) Byl zaznamenán požadavek občanů obce o prodloužení doby nočního osvětlení obce 
do příjezdu posledního vlaku. 
Zamítnuto(+0, -7, ?0) 

c) Je navrženo odpojení osvětlení na cestě k p. Kozákovi. 
Schváleno (+7, -0, ?0) 

d) Místostarosta navrhuje zpracovat nabídku na realizaci veřejného osvětlení ve formě 
úsporných LED 
Schváleno (+7, -0, ?0) 

e) část komunikace cesty ke hřbitovu vede přes pozemek církve Husitské, probíhající 
jednání o odprodeji však nejsou ze strany církve dostatečně podporovány. 
 

 

 

 

Líšný 9. 1. 2023 

 

  Bc. Jiří Šilhán Renata Klápšťová 

  místostarosta starostka 



Zápis ze schůze zastupitelstva (č. 2) dne 14/12/2022 

---- 

strana 5 z 7 
 

 

 

 

 

Ověřovatele zápisu:  

 

  H. Kloučková  K. Jarolímková 
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USNESENÍ 
2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšný 14.12.2022. 

 

ad 1) Volba zapisovatele zápisu 

ZO schvaluje zapisovatelem zápisu R. Melicha. 

č. u. 2/1-2022 

ad 2) Určení ověřovatele zápisu 

ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu H. Kinskou a K. Jarolímkovou. 

č. u. 2/2-2022 

ad 3) Schválení programu 

ZO schvaluje program pro 2. zasedání zastupitelstva obce  

č. u. 2/3-2022 

ad 5) Rozpočtové opatření v roce 2022 

ZO schvaluje 4. rozpočtové opatření v roce 2022. 

č. u. 2/5-2022 

ad 6) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2023. 

č. u. 2/6-2022 

ad 7) Pozemkové záležitosti obce 

ZO schvaluje záměr o odkupu pozemku od p. Donáta 

č. u. 2/7-2022 

ad 8) Schválení veřejnoprávních smluv 

ZO schvaluje znění veřejnoprávních smluv. 

č. u. 2/8-2022 

ad 9) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí 

ZO schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí. 

č. u. 2/9-2022 

ad 10) Volba zástupce obce do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov 

ZO schvaluje Renatu Klápšťovou jako zastupitelku obce Líšný do rady 
Vodohospodářského sdružení Turnov. 

č. u. 2/10-2022 

ad 11) Různé  

a) Je navrženo setkání s občany obce a informování o plánech obce do dalších let. 
Setkání obce je navrženo na 21/1/2023 od 16:00 hodin v prostorech hasičské 
zbrojnice. 
Schváleno (+7, -0, ?0) 
č. u. 2/11a-2022 

b) Byl zaznamenán požadavek občanů obce o prodloužení doby nočního osvětlení obce 
do příjezdu posledního vlaku. 
Zamítnuto(+0, -7, ?0) 
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č. u. 2/11b-2022 
c) Je navrženo odpojení osvětlení na cestě k p. Kozákovi. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 
č. u. 2/11c-2022 

d) Místostarosta navrhuje zpracovat nabídku na realizaci veřejného osvětlení ve formě 
úsporných LED. 
Schváleno (+7, -0, ?0) 
č. u. 2/11d-2022 
 

 

 

 

 

 

Líšný 9. 1. 2023 

 

  Bc. Jiří Šilhán Renata Klápšťová 

  místostarosta starostka 

 

 

 

 

Ověřovatele zápisu:  

 

  H. Kloučková  K. Jarolímková 


