
7. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 11.12.2019. 
 

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

D. Salabová 

Hosté:  Š. Pajkrtová, B. Kovářová 

 

Ověřovatelé zápisu:  D. Salabová, R. Klápšťová 
 

Program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola zápisu z 6.řádného zasedání Zastupitelstva 

3.  Rozpočtová změna č. 3 

4.  Rozpočtové provizorium 

5.  Rallye Bohemia 2020 

6.  Příprava inventur majetku obce 

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

informacím 

8.  Informace ke kanalizaci a nové ČOV 

9.  Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byly určeny   R. Klápšťová, D. Salabová 

  Schváleno (+7, -0, ?0). 
 

ad 2)  Kontrola zápisu z 6.řádného zasedání Zastupitelstva 

 

Prodej požárního vozidla CAS – bylo prodáno za 56 000,- Kč. 

 

Oprava kapličky na Závrší – byla dokončena studie o technickém stavu, připravuje se 

projekt rekonstrukce. 

 

Nové webové stránky obce – jsou funkční. O. Čapek prověří možnost napojení 

webových stránek TJ  Sokol Líšný na obecní stránky. 

 

Obecní kronika – je přepsaná do digitální podoby (word) a je uložena na webových 

stránkách obce. Dosavadní kronikářka pí. Pajkrtová končí. Výbor jí děkuje za 

dlouholetou činnost. Je třeba sehnat nového kronikáře. 

 

Sokolské kroniky jsou zdigitalizované – je třeba koupit externí hard disk, na kterém se 

kopie kronik uloží. Vytipovat firmu, která může kopie kronik vytisknout a svázat 

 

Úprava obecních ploch  - do března musíme sehnat obecního zaměstnance nebo 

externistu. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 



 

ad 3)   3. Rozpočtová změna  

 Účetní předložila návrh 3. Rozpočtové změny. 

 

I. ROZPOČTOVÉ 
PŘÍJMY                  

Paragraf   Položka Text                           
Schválený 

rozpočet     
Rozpočet po 

změnách    

a       b                                 1       III. RZ 

0000  1111 
Daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci   695000 695000 20000 

0000  1113 
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
srážkou  60000 60000 10000 

0000  1381 
Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z 
tech. her 15000 15000 5000 

0000  1511 
Daň z nemovitých 
věcí        95000 395000 35000 

6171  3119 
Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého 
majetku   56000 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
CELKEM                   3614230 4001430 126000 

II. ROZPOČTOVÉ 
VÝDAJE                 

Paragraf   Položka Text                           
Schválený 

rozpočet         

a       b                                 1       III.RZ 

2310  5151 Studená voda          15000 15000 17000 

3631  5171 
Opravy a 
udržování         20000 20000 25000 

3745  5021 
Ostatní osobní 
výdaje        45000 55000 10000 

3745  5139 
Nákup materiálu 
j.n.         10000 20000 10000 

5512  5153 Plyn             3000 20000 

5512  5156 
Pohonné hmoty a 
maziva       10000 10000 5000 

6171  5154 Elektrická energie         55000 55000 50000 

6171  5168 
Zpracování dat a služby souv. s inf. a 
kom.technol 20000 60000 10000 

6171  5169 Nákup ostatních služeb       180000 180000 30000 

6171  5329 
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 
úrovně   2000 28000 

6171  5492 Dary obyvatelstvu           2000 

6171  6121 
Budovy, haly a 
stavby          120000 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
CELKEM                   2596030 2916530 327000 

                          

                         -201000 

 

 Celková struktura upraveného rozpočtu viz příloha. 

 

Schváleno (+7,-0,?0). 

 

 



ad 4) Rozpočtové provizorium 

 Starosta požádal zastupitelstvo o schválení rozpočtového provizoria pro počátek roku 

2020. Rozpočtové provizorium platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. 

Jde o stav, kdy se hradí jen nutné běžné výdaje a platby, jakož i výdaje na likvidaci 

následků havárií. 

 

Schváleno (+7,-0,?0). 

 

Zastupitelstvo povoluje starostovi úpravu rozpočtu do výše 50 000,- Kč 

 

Schváleno (+7,-0,?0). 

 

ad 5) Rallye Bohemia 2020 

 Rallye Bohemia by měla projíždět obcí Líšný 12.7.2020. 

 

Pro: Klápšťová 

 Melich 

 Čapek 

 Mikeš 

Proti: Salabová 

 Salaba 

 Zahradník 

 

Schváleno (+4,-3,?0) 

 

ad 6) Příprava inventur majetku obce  

 Byly určeny osoby zodpovědné za provedení jednotlivých inventur: 

 Hasičská zbrojnice: J. Salaba. 

 Obec: R. Klápšťová. 

 Katastr obce: O. Čapek.  

 Pokladna: J. Zahradník 

 Inventury by měly být provedeny do 15.1.2020. 

 Zastupitelstvo schválilo navržené inventarizační komise. 

 Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

Ad 7) 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. 

   

Ad 8) Informace o stavu čističky odpadních vod 

 Zatím nejsou peníze na investici – čeká se na dotaci. 

Probíhá stavební řízení, ale není ještě dokončeno. 

Byla vyhlášena soutěž o dodavatele díla. 

  

 



 

ad 9) Různé 

a) B. Kovářová – dotaz na opravu podkrovního bytu v budově obecního úřadu 

Zadat firmě zjištění aktuálního stavu a nabídku na rozsah oprav. 

Pravděpodobně se bude jednat o rekonstrukci celé střechy. 

    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

b) Platby za elektrickou energii 

V rámci 3. Rozpočtové změny vzrostly platby za elektrickou energii. 

Prověřit spotřebu elektrické energie v roce 2019. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

 

c) Výměna oken a dveří v sokolovně 

Jiří Zahradník předložil projekt na výměnu oken a dveří na čelní straně sokolovny 

a požádal jménem TJ Sokol Líšný obec, aby se na této akci finančně podílela. 

Jedná se o částku cca 200 000,- Kč 

Zastupitelstvo souhlasí. Je třeba najít formu, jakou se toto dá provést. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

d) R. Melich – návrh na venkovní posilovnu 

Byla předložena předběžná studie – investice  cca 500 000, -Kč. 

Byla by možnost sehnat na tento projekt dotaci. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

e) Reaktivace smlouvy o kompostérech s městem Železný Brod 

Původní smlouva již není platná. Zastupitelstvo pověřuje starostu  reaktivací této 

smlouvy. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) J. Zahradník – dotaz na plánovanou opravu komunikace u pí Pajkrtové 

Jsou 3 varianty projektu. Je třeba je vyhodnotit a vybrat firmu, která práce provede. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

g) Pokračování cyklostezky  na Železný Brod 

Do konce ledna by mělo být územní rozhodnutí. 

 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:35 hodin. 

 



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

 

 

Líšný 11.12. 2019 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                           R. Klápšťová                                    D. Salabová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 11.12.2019  

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu R. Klápšťovou, D. Salabovou. 

č. u. 7/1-2019 
 

ad 2) Kontrola zápisu z 6.řádného zasedání Zastupitelstva 

ZO bere na vědomí 

č.u. 6/2-2019 

 

ad 3) 3. Rozpočtová změna  

Příjmy: 126.000,- Kč 

Výdaje: 327.000,-Kč 

 

ZO schvaluje třetí rozpočtovou změnu r. 2019 

č. u. 7/3-2019 

 

ad 4) Rozpočtové provizorium 

 ZO schvaluje rozpočtové provizorium na začátek roku 2020 

č. u. 7/4-2019 

ZO schvaluje starostovi možnost změny rozpočtu do výše 50 000,- Kč 

č. u. 7/5-2019 

 

ad 5) Rallye Bohemia 2020 

ZO souhlasí  s rychlostní zkouškou rallye Bohemia v naši obci dne 12.7.2020. 

č. u. 7/6-2019 

 

ad 6) Příprava inventur majetku obce  

 ZO schvaluje osoby zodpovědné za provedení jednotlivých inventur: 

 Hasičská zbrojnice: J. Salaba. 

 Obec: R. Klápšťová. 

 Katastr obce: O. Čapek.  

 Pokladna: J. Zahradník 

 č. u. 7/7-2019 

 

ad 7) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 
ZO bere na vědomí zprávu o poskytování informací 

  č. u. 7/8-2019 

 

ad 8) Informace o stavu čističky odpadních vod 

 ZO bere na vědomí informaci o stavu čističky odpadních vod 

  č. u. 7/9-2019 



ad 9) Různé. 
  

ad a) B. Kovářová – dotaz na opravu podkrovního bytu v budově obecního úřadu 

ZO schvaluje zadání projektu a financování opravy 

č. u. 7/10-2019 
  

ad b) Platby za elektrickou energii 

ZO Ukládá starostovi prověřit platby za elektrickou energii v roce 2019 

č. u. 7/11-2019 
 

ad c) Výměna oken a dveří v sokolovně 

ZO schvaluje finanční podíl na výměně dveří a oken v průčelí sokolovny 

       č. u. 7/12-2019 

ZO ukládá starostovi zjistit, jakou formou je možné se do této akce zapojit 

       č. u. 7/13-2019 
 

ad d) R. Melich – návrh na venkovní posilovnu 

ZO souhlasí s vybudováním venkovní posilovny 

 č. u. 7/14-2019 
 

ad e) Reaktivace smlouvy o kompostérech s městem Železný Brod 

ZO pověřuje starostu reaktivací smlouvy o kompostérech s městem Železný 

Brod 

  č. u. 6/15-2019 
 

ad f) J. Zahradník – dotaz na plánovanou opravu komunikace u pí Pajkrtové 

ZO bere na vědomí informaci o postupu prací na projektu opravy komunikace 

       č. u. 6/16-2019 
 

ad g) Pokračování cyklostezky  na Železný Brod 

ZO bere na vědomí informaci o postupu prací na projektu cyklostezky 

       č. u. 6/17-2019 

 

Líšný 11.12. 2019 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          O. Čapek                                      J. Zahradník 


