
8. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 26.2.2020. 
 

Přítomni:  J. Mikeš, J. Salaba, J. Zahradník, R. Klápšťová, O. Čapek ,  

D. Salabová 

Hosté:  Š. Pajkrtová, p. Kozák, P. Zikuda, P. Novotný, P. Šilhán, M. Řehák 

Omluveni: R. Melich (zahraničí) 

Ověřovatelé zápisu:  J. Zahradník, O. Čapek 
 

Program:  
1. Veřejnoprávní smlouva na dotaci TJ Sokol Líšný 

2. Informace ke kanalizaci a nové ČOV 

3.  Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k    

informacím 

4.  Rozpočtové provizorium 

5.  Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byli určeni  J. Zahradník, O. Čapek 

  Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

ad 2) Veřejnoprávní smlouva na dotaci pro TJ Sokol Líšný 

TJ Sokol Líšný podal žádost o poskytnutí účelové dotace na stavební úpravy 

sokolovny – výměna oken a dveří,… 

Byl předložen předběžný rozpočet na tyto úpravy. 

Celkové náklady jsou 607 213,- Kč. 

Tyto náklady budou hrazeny následovně: 

 TJ Sokol Líšný ……………. … . 47 213,- Kč 

 Sponzorský dar firmy Zikuda…. 210 000,- Kč 

 Dotace obec …………………… 350 000,- Kč 

 

Obec Líšný může zdarma využít objekt sokolovny pro pořádání veřejných akcí. 

  Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

 

ad 3) Informace o kanalizaci a čističce odpadních vod 

 Ve veřejné soutěži byla vybrána nabídka na realizaci akce v ceně 17 250 000 Kč. 

Probíhá jednání o dotaci na tuto akci. 

Podíl obce by měl činit zhruba 3 000 000 Kč. 

Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

 

ad 4) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 



Starosta informoval zastupitelstvo o pokusech vydírat obce pomocí zasílání 

nesmyslných dotazů. Je třeba na každý dotaz v zákonné lhůtě reagovat. 

Schváleno (+6, -0, ?0). 

 

 

ad 5) Zpráva o dodržování rozpočtového provizoria 

 Starosta informoval zastupitelstvo o dodržování rozpočtového provizoria. 

 Proběhla kontrola hasičské zbrojnice, techniky a protipožárních opatření. 

 Obec zaplatila pokutu 5000, Kč za některé nedostatky (není původní stavební 

dokumentace od hasičské zbrojnice, pravidelné revize hydrantů a techniky…). 

Byla provedena elektro revize objektů obecního úřadu, hasičské zbrojnice, kabin a 

bývalého obchodu. 

V objektu obchodu bude třeba investovat do úpravy elektrických rozvodů. 

Zastupitelstvo souhlasí s nezbytnými náklady v průběhu rozpočtového provizoria. 

Schváleno (+6,-0,?0). 

  

 

ad 6) Různé 

a) Návrh na uzavření pracovní smlouvy 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uzavření pracovní smlouvy s J. Kujanem. 

Jedná se o práce na ½ úvazku na údržbě a opravách obecního majetku a veřejných 

prostor. 

Zastupitelstvo souhlasí 

     Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

b) Možnost čerpání úvěru 

Zastupitelstvo pověřuje starostu  jednáním o případném úvěru na financování 

obecních akcí (ČOV a kanalizace). 

Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

 

c) Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení 

Máme několik návrhů na provedení výměny. 

Zastupitelstvo souhlasí s výměnou stávajícího osvětlení za LED lampy Philips. 

Bude třeba udělat energetický audit (může i firma Zikuda). 

Zastupitelstvo souhlasí s výměnou a pověřuje starostu jednáním o dotaci na tuto 

akci. 

Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

d) Rozdělení kompostérů 

p. Kozák – dotaz, kdy se budou lidem přidělovat kompostéry 

Rozdělení kompostérů proběhne na jaře. Zájemci se mohou již nyní nahlásit na 

obecním úřadu. 

Schváleno (+6, -0, ?0) 



 

e) Smlouva o spolupráci a smlouva o výpůjčce mezi  městem Železný brod a obcí 

Líšný. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci a  o výpůjčce mezi  městem Železný 

brod a obcí Líšný. 

Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

f) Určení nového kronikáře obce 

Na nového kronikáře obce byl navržen p. Kozák. 

Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

g) Web stránky obce 

Zaintegrovat do web stránek obce odkazy na stránky TJ a hasičů. 

Zkontrolovat číslování zápisů ze zasedání OZ na webových stránkách 

Schváleno (+6, -0, ?0) 

 

h) Stav obecních pozemků 

p. Kozák informoval zastupitelstvo o zpracování  zprávy o stavu obecních pozemků. 

Navrhuje začít jednání s majiteli pozemků o případných změnách hranic. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

i) Nabídka firmy Zikuda 

Firma Zikuda nabízí možnost vypracování geometrických plánů a provedení 

elektrikářských prací. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:30 hodin. 

 

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

 

 

Líšný 10.3. 2020 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                           O. Čapek   J. Zahradník        



8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 11.12.2019  

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu J. Zahradníka, O. Čapka. 

č. u. 8/1-2020 

 

ad 2) Veřejnoprávní smlouva na dotaci pro TJ Sokol Líšný 

ZO schvaluje dotaci pro TJ_Sokol Líšný na stavební úpravy sokolovny ve výši  

350 000 ,-Kč 

č. u. 8/2-2020 

  

ad 3) Informace o kanalizaci a čističce odpadních vod 

ZO bere na vědomí informaci o projektu kanalizace a ČOV 

č.u. 8/3-2020 

 

ad 4) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 
ZO bere na vědomí informaci o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím 

č.u. 8/4-2020 

 

ad 5) Zpráva o dodržování rozpočtového provizoria 

ZO schvaluje zprávu o dodržování rozpočtového provizoria 

č. u. 8/5-2020 

ZO souhlasí s nezbytnými náklady v průběhu rozpočtového provizoria. 

č. u. 8/6-2020 

 

ad 6) Různé. 

  

ad a) Návrh na uzavření pracovní smlouvy 

  ZO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Jiřím Kujanem 

č. u. 8/7-2020 

 

ad b) Možnost čerpání úvěru 

ZO pověřuje starostu  jednáním o případném úvěru na financování obecních 

akcí (ČOV a kanalizace). 

č. u. 8/8-2020 

 

  

ad c) Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení 

ZO souhlasí s výměnou stávajícího osvětlení za LED lampy Philips. 

 č. u. 8/9-2020 

ZO pověřuje starostu jednáním o dotaci na tuto akci. 

č. u. 8/10-2020 



ad d) Rozdělení kompostérů 

ZO schvaluje rozdělení kompostérů občanům Líšného dle připraveného 

seznamu 

č. u. 8/11-2020 

 

ad e) Smlouva o spolupráci a smlouva o výpůjčce mezi  městem Železný Brod a 

obcí Líšný. 

ZO schvaluje smlouvu o spolupráci a  o výpůjčce mezi  městem Železný brod 

a obcí Líšný. 

č. u. 8/12-2020 

 

ad f) Určení nového kronikáře obce 

ZO schvaluje  pana Kozáka do funkce obecního kronikáře. 

č. u. 8/13-2020 

 

ad g)   Web stránky obce 

ZO ukládá O. Čapkovi zaintegrovat do webových stránek obce odkazy na 

stránky TJ a SDH. 

č. u. 8/14-2020 

 

ad h) Stav obecních pozemků 

 ZO bere na vědomí informaci p. Kozáka o stavu veřejných pozemků. 

č. u. 8/15-2020 

 

ad i) Nabídka firmy Zikuda 

ZO bere na vědomí nabídku firmy Zikuda na možnost vypracování 

geometrických plánů a provedení elektrikářských prací. 

č. u. 8/16-2020 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 20:30 hodin.  

 

Líšný 10.3. 2020 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          O. Čapek                                      J. Zahradník 



 


