
6. řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný 18.9. 2019. 
 

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

Omluveni: D. Salabová  

Hosté:  Š. Pajkrtová, p. Kozák 

Ověřovatelé zápisu: J. Zahradník, O. Čapek 
 

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu 

2) Změna územního plánu ÚP Líšný 

3) 2. Rozpočtová změna 

4) Informace o prodeji požární ho vozidla CAS 

5) Informace o stavu čističky odpadních vod 

6) Různé 

 

Schůzi zahájil starosta obce v 19:00 hodin.  
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byli určeni  J. Zahradník, O. Čapek 

 Schváleno (+7, -0, ?0). 
 

ad 2)  Změna územního plánu ÚP Líšný 

Zastupitelstvo schválilo zadat vypracování návrhu změn územního plánu (Libentiny, 

Chocholouš,… ). 

Mohou se přidat i občané Líšného s požadavky na změny. Bude organizována 

korespondenční ankety. 

Schváleno (+7, -0, ?0). 

 

ad 3)   2. Rozpočtová změna 

 Účetní předložila návrh 2. Rozpočtové změny. 

 

 II. Rozpočtová změna  ZO dne 18. 9. 2019 

PŘÍJMY    

par.  pol.  text    

  1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1000 

  1511 daň z nemovitých věcí  300000 

  příjmy celkem  301000 

    

VÝDAJE     

par.  pol.  text    

2329 5171 opravy a udržování 20000 

3722 5139 nákup materiálu j.n.  25000 

3745 5021 ostatní osobní výdaje  10000 

3745 5137 drobný dlouhodobý majetek  13000 

3745 5139 nákup materiálu j.n.  10000 



3745 5171 opravy a udržování  15000 

6171 5137 drobný dlouhodobý majetek  20000 

6171 5168 zpracování dat a služby 40000 

6171 5172 programové vybavení  2000 

6171 5329 ostatní neinv. Transfery  2000 

  výdaje celkem  157000 

    

  rozdíl - přebytek  -144 000 

 

 Celková struktura upraveného rozpočtu viz příloha. 

Schváleno (+7,-0,?0). 

 

Ad 4) Informace o prodeji požárního vozidla CAS 

 Odhadní cena vozidla je 72000,- Kč. 

 Za tuto cenu se nenašel žádný zájemce. 

Zastupitelstvo souhlasí  s prodejem vozidla formou obálkové metody s počáteční 

cenou 39900,- Kč. 

Schváleno (+6,-0,?1). 

 

Ad 5) Informace o stavu čističky odpadních vod 

 Provozovatel nechce dále provozovat kořenovou čističku. 

Připravený projekt na novou klasickou čističku odpadních vod je finančně velice 

náročný. 

Provozovatel se nyní snaží o přepočet a optimalizaci předpokládaných nákladů. 

  

ad 6) Různé 

a) Smlouva mezi OZ a společností Warmnis s.r.o. o pronájmu tepelného 

hospodářství 

Zastupitelstvo pověřuje starostu vypracováním a podpisem smlouvy mezi OZ a 

společností Warmnis s.r.o. o pronájmu tepelného hospodářství v objektu hasičské 

zbrojnice (plyn, topení,…) 

    Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

b) Oplocení vodního zdroje v části Líšný 1 

Vodní zdroj bude připraven jako záložní varianta v případě problémů s hlavním 

zdrojem. 

Zastupitelstvo souhlasí s výdajem 120.000,- Kč na oplocení tohoto zdroje. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

c) Oprava kaple na Závrší. 

Byl zadán projekt. Práce na projektu koordinuje O. Čapek. Ostatní členové 

zastupitelstva mu mohou pomoci, pokud je o to požádá. 

 

d) Nové webové stránky obce 

O. Čapek informoval zastupitele o průběhu prací na nových webových stránkách 



obce.  Stránky jsou funkční, probíhá kopírování dat ze starých stránek. Na stránky 

byly vloženy poslední zápisy. Je třeba zavézt jednotné značení dokumentů. 

O. Čapek je pověřen administrací stránek, ostatní mu budou dávat své podněty a 

příspěvky. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

e) P. Kozák – dotaz na digitalizaci  a zveřejnění obecních kronik 

Obecní kroniky jsou digitalizované. Budeme hledat způsob, jak je zveřejnit. 

Paní O. Pajkrtová už končí s prací kronikářky, je třeba najít nového kronikáře. 

 Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

f) Úprava obecních ploch 

Obec ba měla zaměstnat někoho na péči o pořádek a úpravu obecních ploch. 

ZO ukládá starostovi začít jednat s případnými zájemci. Další možností je 

outsorcing činností. 

Schváleno (+7, -0, ?0) 

 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta obce ve 20:45 hodin. 

 

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

 

 

Líšný 25.9. 2019 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 O. Čapek  J. Zahradník 

 

 

 

 

 



 

 

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 18. 9. 2019  

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

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

č. u. 6/1-2019 
 

ad 2) Změna územního plánu ÚP Líšný 

ZO ukládá starostovi zahájit jednání o změně územního plánu UP Líšný. 

č.u. 6/2-2019 

 

ad 3) 2. Rozpočtová změna  

Příjmy: 301000,- Kč 

Výdaje: 157000,-Kč 

 

ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2019 

č. u. 6/3-2019 

 

ad 4) Informace o prodeji požárního vozidla CAS 

 ZO schvaluje výchozí prodejní cenu vozidla CAS 39900,-Kč 

č. u. 6/4-2019 

ZO ukládá starostovi připravit prodej vozidla CAS obálkovou metodou 

č. u. 6/5-2019 

 

ad 4) Informace o stavu čističky odpadních vod 

ZO bere na vědomí informaci o stavu čističky odpadních vod 

č. u. 6/6-2019 

 

ad 4) Různé. 

 ad a) Smlouva mezi OZ a společností Warmnis o pronájmu tepelného 

hospodářství 

 ZO pověřuje starostu jednáním o uzavření smlouvy o pronájmu tepelného 

hospodářství 

č. u. 6/7-2019 

  

ad b) Oplocení vodního zdroje v části Líšný 1 

ZO schvaluje uvolnění částky 120.000,- Kč na oplocení vodního zdroje 

v části Líšný 1 

č. u. 6/8-2019 

  



   ad c) Oprava kaple na Závrší. 

ZO bere na vědomí informaci o pracích na projektu opravy kaple v Závrší 

       č. u. 6/9-2019 

ZO pověřuje O. Čapka koordinací prací na přípravě projektu opravy kaple 

       č. u. 6/10-2019 

 

       ad d) Nové webové stránky obce 

ZO bere na vědomí informaci o práci na nových webových stránkách obce 

 č. u. 6/11-2019 

 

 ad e) Digitalizace a zveřejnění obecních kronik 

ZO schvaluje zveřejnění kronik 

       č. u. 6/12-2019 

  ZO pověřuje starostu výběrem nového kronikáře obce 

  č. u. 6/13-2019 

 

ad f) Úprava obecních ploch 

ZO ukládá starostovi hledat zaměstnance na úklid a úpravu veřejných ploch 

       č. u. 6/14-2019 

 

 

Líšný 18.9. 2019 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

                          O. Čapek                                      J. Zahradník 

 


