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Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce Líšný 
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Přítomni: R. Klápšťová, J. Šilhán, K. Jarolímková, H. Kloučková, Z. Kovář, R. Melich, M. Štich 

Omluveni: - 

Hosté: P. Šilhán, M. Řehák, M. Kozák, J. Kujan 
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1. Určení zapisovatele 
Zapisovatelem byl určen Radek Melich. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje zapisovatelem jednání Radka Melicha. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Klára Jarolímková a Hana Kloučková. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Kláru Jarolímkovou a Hanu Kloučkovou. 

3. Schválení programu 5. zastupitelstva obce Líšný 
Je představen návrh programu 5. ZO Líšný. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva. 

4. Kontrola výsledků projednání z minulého zasedání zastupitelstva 
Místostarosta informuje o jednotlivých bodech. 

ad 7)  a) p. Burian na pronájem pozemku nepřistoupil. 

b) p. Šavolt na pronájem pozemku nepřistoupil. 

ad 10) Bylo provedeno měření oslovenou firmou. Je konstatováno, že výsledek se dosti liší od minulého měření. 

Výsledky měření jsou k dispozici na úřadě. 

ad 11)  a) dotace podána 

b) tvoří se design stránek u firmy, po realizaci prvního návrhu bude předáno k připomínkování zastupitelům 

obce 

c) probíhá. Navrhuje Zdeněk Kovář. 

d) tiskárna je již na úřadě; možno využívat; řešeno pronájmem zařízení po celou dobu využívání (detaily 

viz. dokumenty k 5.ZO) 

5. 1. rozpočtové opatření 
Místostarosta představuje příslušné dokumenty. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje znění 1. rozpočtového opatření obce Líšný. 

6. Seznámení s nabídkou financování odkupu pozemků od KB 
Na 5. schůzi ZO je přítomna zástupkyně Komerční banky. Představuje jednotlivé splátkové kalendáře vzhledem 

k plánovaným aktivitám, které jí jsou známy: 

1) k nákupu pozemků (cca 5 mil) 

2) přifinancování k projektu Greenway Jizera (cca 1.2mil, ale celková částka zatím není známa) 

3) nový obecní traktor (ZO o něm již neuvažuje) 
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KB zpracovala tři předběžné scénáře úvěru: 

1) floatová sazba - pohyblivá úroková sazba, vyhlašovaná ČNB (PRIBOR) + 0.4% (k dnešnímu dni 

7.11% + 0.4%), nicméně PRIBOR by měl klesat; je možno splatit bez sankcí 

2) FIX do splatnosti - 5.8%; je jasné, co a kdy se bude platit, předběžně lze splatit pouze se sankcí (cca 

jednotky tisíců) 

3) FIX na dva roky, sazba 6.3% na dva roky a pak se bude měnit; ke konci fixace lze doplatit bez sankce 

 

Detaily jednotlivých scénářů viz. dokumenty k 5.ZO. 

Jsou vysvětlovány principy úvěrování a hodnocení rizik poskytování úvěru. Nákup pozemků je pro banku jasně 

definovaný, lehce čitelný počin. 

Dále jsou nabízeny termínované vklady pro případně volné prostředky. 

Další poplatky za úvěr:  - rezervace zdrojů 0.1% p.a. od podepsání do výběru 

- vedení účtu 100 Kč měsíčně 

Nabídky, respektive jednotlivé scénáře úvěru jsou rezervovány do 5.5.2023. 

Obecná diskuse: na dalším účtu je cca 2 mil Kč, tzn. že i kdybychom zaplatili vše za pozemek, pořád budeme mít 

finanční rezervu. ZO se kloní k zaplacení celé částky z vlastních zdrojů. ZO si bere čas do dalšího zastupitelstva na 

rozhodnutí. 

ZO bere na vědomí nabídku KB na financování odkupu pozemků. 

7. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s názvem: Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu –sdružení obcí Českého ráje 
Je představena smlouva (viz. dokumenty k 5.ZO.). Sdružení vzniklo pouze z důvod vysoutěžení, dále si budou obce 

uzavírat jednotlivé smlouvy samy. Smlouva mimo jiné obsahuje: 

- vývoz jednou za 14 dní (bylo by možné změnit nebo navrhnout občanům použití větší popelnice; nyní je 

možnost vyvážet jednou za týden) 

- měření váhy jednotlivého odpadu „na popelnici“ z důvodu získání statistického přehledu, s kterým půjde 

následně pracovat 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje znění smlouvy „o společném zadávání veřejné zakázky s názvem: Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu“. 

8. Různé 

8.1. Plánovaná brigáda 
1. akce se zaměří na úklid místa kolem hřbitova. Bude probíhat kácení, štěpkování a následný odvoz štěpky 

k „vodníkovi“ a vysypání ke stromům a podobně. Bude bráno spíše jako společenská akce. Občestvení bude 

zajištěno hasiči a následně fakturováno obci. 

Sponzorsky je zajištěna oprava čerpání vody na hřbitově firmou ZIKUDA. 

ZO bere na vědomí plánovanou brigádu a její náplň. 
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8.2. Aktuální situace o Greenway Jizera 
Detaily viz. dokumenty k 5.ZO - zápis z kontrolního dne. Pro realizaci kanalizace a napojení na stávající čistírnu 

odpadních vod během prováděné stavby GWJ je oslovena VHS Turnov. Schůzka proběhne v nejbližších dnech. 

Stání podél cesty ke kabinám (cca 6 míst) je možno zrušit (nezanedbatelná částka) pro rozpočet obce. Parkoviště je 

nutno řešit strategičtěji. 

Na komunikaci je instalována značka omezení rychlosti na 30km/h. 

ZO bere na vědomí aktuální situaci o stavu GWJ. 

8.3. Úprava zeleně hřbitov 
Zeleň na hřbitově je částečně ve špatném stavu. Způsobilá osoba provedla osobní návštěvu. Nacenila ošetření 

stromořadí a navrhla vypracování návrhu na úpravu zeleně z dlouhodobého hlediska. (viz. dokumenty k 5.ZO.) Byla 

diskutována také možnost dendrologického průzkumu kolem oblasti náhonu Jizery (dendrologický průzkum kolem 

Jizery proběhl v rámci dotace na stromořadí kolem Jizery). 

ZO bere vědomí stav úpravy zeleně na hřbitově. 

8.4. Úprava dopravního značení na komunikaci III/28215 
- Konec obce se posune za poslední zástavbu. Byla zajištěna kladná stanoviska od všech nutných subjektů. 

V současné době je oslovena odborná firma na realizaci přemístění značky.  

- Stejná odborná firma oslovena i na úpravu značení během pochodů. 

- Je poptáno také navrácení značení na cestě kolem finských domků dle platného pasportu komunikace. 

ZO bere vědomí úpravu dopravního značení na komunikaci III/28215. 

8.5. Tiskárna 
Dodána. Forma nájmu na neurčito. viz. dokumentace k ZO. Možno poskytnout spolkům k tisku. 

ZO bere vědomí dodání tiskány. 

8.6. Aktuální informace k odkupu pozemku-smlouva 
Návrh smlouvy vytvořen je k dispozici v dodaných dokumentech 5.ZO. Připomínky zastupitelstva: 

- doplnit o odstavec zajišťující vyklizení „Děvína“ 

- zajistit prohlídku objektu před podpisem smlouvy 

ZO bere vědomí aktuální informace k odkupu pozemku. 

8.7. Radar 
PČR vydalo záporné stanovisko, KSS se nyní doptává na ministerstvu dopravy o možném způsobu dalšího řešení 

situace. 

ZO bere vědomí aktuální informace k radaru. 

 

Schůzi ukončila starostka obce ve 20:00hodin. 

Význam zkratek v hlasování:  + ..... pro, -..... proti, ? ..... zdržel se 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na 5. zasedání 
konaném dne 8.3.2023 

 

ad 1) Určení zapisovatele 

ZO schvaluje zapisovatelem z jednání Radka Melicha. 

č. u. 5/1-2023 

 

ad 2) Určení ověřovatelů zápisu 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Kláru Jarolímkovou a Hanu Kloučkovou. 

č. u. 5/2-2023 

 

ad 3) Schválení programu 5. zastupitelstva obce Líšný 

ZO schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva. 

č. u. 5/3-2023 

 

ad 5) 1. rozpočtové opatření 

ZO schvaluje znění 1. rozpočtového opatření obce Líšný. 

č. u. 5/4-2023 

 

ad 6) Seznámení s nabídkou financování odkupu pozemků od KB 

ZO bere na vědomí nabídku KB na financování odkupu pozemků. 

 

ad 7) Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s názvem: Sběr, přeprava a odstraňování odpadu –sdružení 

obcí Českého ráje 

ZO schvaluje znění smlouvy „o společném zadávání veřejné zakázky s názvem: Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu“. 

č. u. 5/5-2023 

 

ad 8.1) Plánovaná brigáda 

ZO bere na vědomí plánovanou brigádu a její náplň. 

 

ad 8.2) Aktuální situace o Greenway Jizera 
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ZO bere na vědomí aktuální situaci o stavu GWJ. 

 

ad 8.3) Úprava zeleně hřbitov 

ZO bere vědomí stav úpravy zeleně na hřbitově. 

 

ad 8.4) Úprava dopravního značení na komunikaci III/28215 

ZO bere vědomí úpravu dopravního značení na komunikaci III/28215. 

 

ad 8.5) Tiskárna 

ZO bere vědomí dodání tiskány. 

 

ad 8.6) Aktuální informace k odkupu pozemku-smlouva 

ZO bere vědomí aktuální informace k odkupu pozemku. 

 

ad 8.7) Radar 

ZO bere vědomí aktuální informace k radaru. 

 

ad 8.8) Fotopast 

ZO bere vědomí aktuální informace k fotopasti a bude se věcí dále zabývat. 

 

 

Líšný 8.3.2023 

Bc. Jiří Šilhán       Renata Klápšťová  

místostarosta              starostka 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Klára Jarolímková       Hana Kloučková 

 


