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Zápis ze 4. schůze zastupitelstva obce Líšný ze dne 8.2.2023 

 

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

Omluveni: - 

Hosté: P. Šilhán, M. Řehák, M. Kozák, J. Kujan, V. Kavka 

Ověřovatelé zápisu: J. Šilhán, Z. Kovář 

Pozn.: R. Melich se na zasedání dostavil 10 minut po zahájení, tudíž o prvních 3 bodech programu 

nehlasoval. 

 

Program: 

1) Určení zapisovatele 

2) Určení ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu 4. zastupitelstva obce Líšný 

4) Kontrola výsledků projednání z minulého zasedání zastupitelstva  

5) Rozpočet obce 2023 

6) Střednědobý výhled obce 2024-2025 

7) Pozemkové záležitosti obce 

8) Kontrolní výbor 

o Reakce na analýzu kontrolního výboru 

o Reakce na zápis kontrolního výboru 

o Úkoly vyplívající ze zápisu kontrolního výboru 

9) Finanční komise 

10) Řešení situace veřejného osvětlení v obci 

11) Různé  

o Dotační program Libereckého kraje 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů 

o Přechod na nového poskytovatele obecních stránek 

o Rekonstrukce úřední desky 

         

Schůzi zahájila starostka v 18:10 hodin. 

 

1) Určení zapisovatele 

 

Zapisovatelkou byla určena K. Jarolímková. 

                   Schváleno (+6, -0, ?0) 

ZO schvaluje zapisovatelku z jednání K. Jarolímkovou.  
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2) Určení ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovateli zápisu byli určeni J. Šilhán a Z. Kovář. 

                    Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu J. Šilhána a Z. Kováře. 

 

3) Schválení programu 4. zastupitelstva obce Líšný 

                                 Schváleno (+6, -0, ?0) 

ZO schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva. 

 

4) Kontrola výsledků projednání z minulého zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva. 

U několika bodů byl prodloužen termín pro splnění. 

 

5) Rozpočet obce 2023 

 

Účetní obce, paní Olaszová, zastupitelům představila rozpočet pro letošní rok. Nikdo ze 

zastupitelů neměl připomínku. 

 

                    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2023. 

 

6) Střednědobý výhled obce 2024-2025 

 

Paní Olaszová zastupitelům představila střednědobý výhled obce na roky 2024-2025. 

 

                    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

ZO schvaluje střednědobý výhled obce 2024-2025. 

 

7) Pozemkové záležitosti obce 

 

a) Žádost pana Buriana 

              Pan Burian už poněkolikáté žádá o prodej obecních pozemků 436/2, 435/3, 246 v katastru  

              obce Líšný. Až nyní ale podal žádost písemnou. 
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                                  Zamítnuto (+0, -7, ?0) 

ZO neschvaluje prodej obecních pozemků panu Burianovi. 

 

Zastupitelstvo navrhlo pronájem těchto pozemků. 

      Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje pronájem obecních pozemků panu Burianovi. 

 

b) Žádost pana Šavolta 

 

Pan Šavolt žádá o prodej obecního pozemku č. 50 v katastru obce Líšný. 

                      Zamítnuto (+0, -7, ?0) 

ZO neschvaluje prodej obecního pozemku panu Šavoltovi. 

 

Zastupitelstvo navrhlo pronájem tohoto pozemku. 

 Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje pronájem obecního pozemku panu Šavoltovi. 

 

8) Kontrolní výbor        

              Kontrolní výbor a ostatní zastupitelé byli seznámeni s aktuální situací a řešením jednotlivých  

              bodů proběhlé analýzy. 

ZO bere na vědomí informaci o průběhu řešení nesrovnalostí zjištěných kontrolním výborem. 

 

9) Finanční komise     

              Zastupitelstvo bylo seznámeno s analýzou a zápisem finančního výboru. 

ZO bere na vědomí výsledek práce finanční komise. 

 

10) Řešení situace veřejného osvětlení v obci 

              Místostarosta seznámil zastupitele s neodbornou analýzou k veřejném osvětlení, kterou sám  

              provedl.  

              Zastupitelstvo se shodlo na vytvoření projektové dokumentace specializovanou firmou. 

               

ZO bere na vědomí a pověřuje místostarostu jednáním s příslušnou firmou. 

 

11) Různé 
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a) Dotační program Libereckého kraje 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů 

M. Řehák představil projekt z dotačního programu Libereckého kraje: nakládání s odpady. 

Obec Líšný zakoupí opakovaně použitelné kelímky a poskytne je místním spolkům, které je       

budou využívat pro své akce. Součástí projektu je nákup nádob na tříděný odpad. 

Byla vznesena námitka, zda oba spolky budou chtít kelímky využívat. TJ Sokol Líšný má  

možnost se do 15. února vyjádřit. 

                                 Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci po kladném vyjádření TJ Sokol Líšný. 

 

                b) Přechod na nového poskytovatele obecních stránek 

 Místostarosta představil dvě firmy specializující se na tvorbu webových stránek obcí. 

 Zastupitelé se shodují, že je třeba, aby obec splňovala legislativní podmínky. 

  Schváleno (+7, -0, ?0) 

ZO schvaluje změnu poskytovatele obecních webových stránek na firmu Igalileo. 

 

                 c) Rekonstrukce úřední desky 

 Zastupitelstvo se shoduje, že prvním krokem ke lepšení stavu úřední desky  

 bude oprava, namísto zakoupení nové. 

 

ZO bere na vědomí a bude se věcí dále zabývat. 

 

             d) Analýza tiskového řešení 

 P. Šilhán zpracoval analýzu a nechal vytvořit nabídky od několika firem. 

 Je doporučeno zařídit pronájem zařízení se servisem. 

 

ZO bere na vědomí a bude se věcí dále zabývat. 

  

 e) Kontejner na textil 

 Byl zaznamenán požadavek na pořízení kontejneru na textil. 

 Zastupitelé se shodují, že pořízení není nutné. 
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Schůzi ukončila starostka obce ve 21:00 hodin. 

 

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

 

Líšný 8.2.2023 

                    Bc. Jiří Šilhán                                                                                    Renata Klápšťová 

                    místostarosta                                                                                         starostka                                        

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

                  Bc. Jiří Šilhán                                                                                           Zdeněk Kovář                                                    
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na 4. zasedání konaném 

dne 8.2.2023 

 

ad 1) Určení zapisovatele 

          ZO schvaluje zapisovatelku z jednání K. Jarolímkovou. 

 č. u. 4/1-2023 

 

ad 2) Určení ověřovatelů zápisu 

          ZO schvaluje ověřovatele zápisu J. Šilhána a Z. Kováře. 

        č. u. 4/2-2023 

 

ad 3) Schválení programu 4. zastupitelstva obce Líšný 

          ZO schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva. 

 č. u. 4/3-2023 

 

ad 5) Rozpočet obce 2023 

          ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2023. 

 č. u. 4/5-2023  

 

ad 6) Střednědobý výhled obce 2024-2025 

           ZO schvaluje střednědobý výhled obce 2024-2025. 

 č. u. 4/6-2023 

 

ad 7) Pozemkové záležitosti obce 

           a) Žádost pana Buriana 

           ZO neschvaluje prodej obecních pozemků panu Burianovi. 

           ZO schvaluje pronájem obecních pozemků panu Burianovi. 

  č. u. 4/7a-2023 

 

            b) Žádost pana Šavolta 

 ZO neschvaluje prodej obecních pozemků panu Šavoltovi. 
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 ZO schvaluje pronájem obecních pozemků panu Šavoltovi. 

    č. u. 4/7b-2023 

 

ad 8) Kontrolní výbor 

           ZO bere na vědomí informaci o průběhu řešení nesrovnalostí zjištěných kontrolním výborem. 

 

ad 9) Finanční komise 

 ZO bere na vědomí výsledek práce finanční komise. 

 

ad 10) Řešení situace veřejného osvětlení v obci 

 ZO bere na vědomí a pověřuje místostarostu jednáním s příslušnou firmou. 

 

ad 11) Různé 

            a) Dotační program Libereckého kraje 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů 

 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci po kladném vyjádření TJ Sokol Líšný. 

 č. u. 4/11a-2023 

 

             b) Přechod na nového poskytovatele obecních stránek 

                ZO schvaluje změnu poskytovatele obecních webových stránek na firmu Igalileo. 

                     č. u. 4/11b-2023 

 

             c) Rekonstrukce úřední desky 

                 ZO bere na vědomí a bude se věcí dále zabývat. 

 

              d) Analýza tiskového řešení 

                  ZO bere na vědomí a bude se věcí dále zabývat. 

  

            

Líšný 8.2.2023 

                    Bc. Jiří Šilhán                                                                                    Renata Klápšťová 

                    místostarosta                                                                                         starostka                                        
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Ověřovatelé zápisu: 

                  Bc. Jiří Šilhán                                                                                          Zdeněk Kovář                                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


