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Zápis ze 3. schůze zastupitelstva obce Líšný ze dne 11.1.2023 

 

Přítomni: R. Klápšťová, J. Šilhán, K. Jarolímková, H. Kloučková, Z. Kovář, R. Melich, M. Štich 

Omluveni: - 

Hosté: P. Šilhán, M. Řehák, M. Kozák, J. Zahradník 

Ověřovatelé zápisu: H. Kloučková, M. Štich 

 

Program: 

1) Určení zapisovatele 

2) Určení ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu 3. zastupitelstva obce Líšný 

4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva  

5) Projednání možného zvýšení odměn zastupitelů o 10 % 

6) Kontrolní výbor  

o Zápis ze chůze kontrolního výboru 

o Zpráva kontrolního výboru 

7) Různé 

                a) program akce Setkání s občany 

 

Schůzi zahájila starostka v 18:00 hodin. 

 

1) Určení zapisovatele 

 

Zapisovatelkou byla určena K. Jarolímková. 

                   Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje zapisovatelku z jednání K. Jarolímkovou. 

 

2) Určení ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovateli zápisu byli určeni H. Kloučková a M. Štich. 

                    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu H. Kloučkovou a M. Šticha. 
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3) Schválení programu 3. zastupitelstva obce Líšný 

                                 Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva. 

 

4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva  

Zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva. 

U 2 bodů byl prodloužen termín pro splnění. 

 

5) Projednání možného zvýšení odměn zastupitelů o 10 % 

 

Starostkou byla zastupitelům představena novela nařízení, která upravuje výši odměn 

zastupitelů obcí a krajů až o 10 %. 

 

                    Zamítnuto (+0, -7, ?0) 

 

ZO neschvaluje navýšení odměn zastupitelů. 

 

6) Kontrolní výbor 

 

Kontrolní výbor zkontroloval zápisy z jednání zastupitelstva z volebního období 2018-2022, 

kde shledal množství nesrovnalostí. 

Předsedou a členy kontrolního výboru byl zastupitelům představen zápis a následná zpráva 

z jednání. 

Starostka a místostarosta se budou nesrovnalostmi v zápisech zabývat, pokusí se zjistit více o 

daných nedořešených problémech a na dalším zasedání (8.2.2023) se k věci vyjádří. 

 

ZO bere na vědomí a ukládá starostce a místostarostovi vypracovat analýzu nesrovnalostí 

v zápisech z let 2018-2022 a na příštím zasedání zastupitelstva se alespoň částečně vyjádřit. 

 

 

7) Různé  

 

a) Program akce Setkání s občany 

 

Zastupitelstvem byl vytvořen program akce a vyřešeny organizační záležitosti. 

 

b) Odpojení veřejného osvětlení na cestě u p. Kozáka 

 

P. Kozák se obával odpojení veřejného osvětlení nejen u pěšiny na louce, ale i na příjezdové 

cestě k jejich domu.  

Nicméně šlo pouze o nedorozumění a problém se vysvětlil. 
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c) Údržba propojovací cesty od vývěsky u p. Kadlece k zastávce ČD 

Byla vznesena námitka o špatné schůdnosti této cesty. 

ZO bere na vědomí a bude se problémem zabývat. 

 

d) Zhoršená viditelnost označení začátku obce směrem od Prosíčky 

 

Byla vznesena námitka o špatné viditelnosti značky z důvodu zastínění keřem. 

ZO bere na vědomí a bude se problémem zabývat. 

 

e) Plán údržby zeleně v obci 

 

Zastupitelstvo jednalo o údržbě zeleně. Podnětem se stal požadavek na prořez dřevin u cesty 

k místnímu hřbitovu. 

ZO bere na vědomí a bude usilovat o vytvoření plánu údržby zeleně v obci. 

 

Schůzi ukončila starostka obce v 19:30 hodin. 

 

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

 

Líšný 11.1.2023 

                    Bc. Jiří Šilhán                                                                                    Renata Klápšťová 

                    místostarosta                                                                                         starostka                                        

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                  Hana Kloučková                                                                                      Milan Štich                                                    
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na 3. zasedání konaném 

dne 11.1.2023 

 

ad 1) Určení zapisovatele 

          ZO schvaluje zapisovatelku z jednání K. Jarolímkovou. 

 č. u. 3/1-2023 

 

ad 2) Určení ověřovatelů zápisu 

          ZO schvaluje ověřovatele zápisu H. Kloučkovou a M. Šticha. 

        č. u. 3/2-2023 

 

ad 3) Schválení programu 3. zastupitelstva obce Líšný 

          ZO schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva. 

 č. u. 3/3-2023 

 

ad 5) Projednání možného zvýšení odměn zastupitelů o 10 %. 

          ZO neschvaluje navýšení odměn zastupitelů. 

 

ad 6) Kontrolní výbor 

           ZO bere na vědomí a ukládá starostce a místostarostovi vypracovat analýzu nesrovnalostí    

           v zápisech z let 2018-2022 a na příštím zasedání zastupitelstva se alespoň částečně vyjádřit. 

 

ad 8) Různé 

           c) Údržba propojovací cesty od vývěsky u p. Kadlece k zastávce ČD 

               ZO bere na vědomí a bude se problémem zabývat. 

 

          d) Zhoršená viditelnost označení začátku obce směrem od Prosíčky 

               ZO bere na vědomí a bude se problémem zabývat. 

 

           e) Plán údržby zeleně v obci 

                ZO bere na vědomí a bude usilovat o vytvoření plánu údržby zeleně v obci. 
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Líšný 11.1.2023 

                    Bc. Jiří Šilhán                                                                                    Renata Klápšťová 

                    místostarosta                                                                                         starostka                                        

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                  Hana Kloučková                                                                                      Milan Štich                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


