15. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
12.6. 2013

Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p, Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská
Omluveni: Hosté :
sl. Pajkrtová,
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : sl. Kučerová, p. Vyvlečka
Program :

1. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2012 a závěrečný účet
2. Situace v a.s.Liglass
3. Rozpočtová změna č.1
4. Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ZO byl předložen ke schválení zápis z Veřejné schůze dne 9.5. 2013
Zastupitelstvo předložený zápis jednohlasně schválilo.
ad1)

Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2012 a závěrečný účet.
ZO byla předložena Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za účetní období 2012.
Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá ve významných
hodnotách požadavkům platných právních předpisů.Při provádění přezkoumání hospodaření
obce nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.
Mezi vážné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb. Kontrolor
zařadil:
C4cani rozpory se závaznými předpisy.
1. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření ve vazbě na jiný rozpočet
(dotace z ÚP na VPP)
2. Nebyla správně určena odměna uvolněného i neuvolněného člena Zastupitelstva
3. Nebylo zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu způsobem umožňujícím
dálkový přístup
Sl. Pajkrtová seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Závěrečný účet včetně Zprávy auditora.

ad2)

Situace v a.s. Liglass.
Od 18.3. 2013 na LV a.s. Liglass existuje exekuční příkaz k prodeji. Majitelé a.s. Liglass se
odvolali a nyní se čeká na výsledky odvolacího soudu.
VHS Turnov – zájem o odkoupení čističky odpadních vod od a.s. Liglass. Na této čističce
jsou závislí obyvatelé bytového domu (činžáku). Nyní ale vzhledem k exekučnímu příkazu
nesmí a.s. Liglass nic prodat.
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ad3)

Rozpočtová změna č.1
příjmy - dotace na výkon státní správy
dotace na volby prezidenta
výdaje - § 6402

pol.4112
pol.4111
pol.5366

navýšení
navýšení
navýšení

+
400,- Kč
+ 26.300,- Kč
+ 19.838,- Kč

Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu č.1 jednohlasně schválilo
ad4)

Různé
a)
Územní Plán – zpracován Návrh k veřejnému projednání, přišla Fa na částku
115tis. Kč
Bude vypsán dotační titul LK, počítáme s 50-60% dotace.
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

Cyklostezka GreenWay Jizera
•
podle smlouvy o spolupráci zaplaceno investorovi 250 000,- Kč
•
při zatěžkávací zkoušce se částečně zdeformoval horní most na Malé Skále
•
chybí dopravní značení v Líšném, což vede ke zmatkům – urgovat u investora
•
povodní porušen povrch na úsecích cyklostezky poblíže kamenného úseku
z obou stran. Oprava odhadnuta do 60tis. Kč
•
budou dosazeny lavičky a informační tabule
•
bylo požádáno o dosetí louky v Líšném, poničené při budování cyklostezky
•
p. Vyvlečka – kdo se bude starat o udržování a úklid podél cyklostezky, opět
tam začíná růst netykavka
odpovídá starosta - bude vytvořen fond, do kterého budou obce přispívat a
peněz bude v případě nutnosti využito ke sjednání nějaké firmy
Veřejně prospěšné práce – od 1.7. 2013 nastoupí na dobu jednoho roku p.Vunderer
Rudolf a sl. Hargašová Iva
O umístění dopravní značky na silnici Libereckého kraje č. 28 215 (na Prosíčku) je
zažádáno, bude omezovat délku nákladních aut projíždějících obcí na max. 8m.
Nástup pro vodáky – plánuje se ze strany od hasičárny, připravuje se studie, která
bude podkladem pro jednání s vlastníkem pozemku – s.r.o. Teodicea (MVE Líšný).
Odprodej obecního pozemku – manželé Hoření žádají obec o odprodej pozemku
mezi místní komunikací Na Špikousko a jejich parcelouZastupitelstvo žádost jednohlasně zamítlo. Obec si pozemek ponechá na případné
parkoviště pro rozvoj hřiště ve smyslu platného ÚP obce.
Vodovod na Vršku – má platné stavební povoleni, nyní se shání potřebné peníze.
Předpokládaná výše nákladů na realizaci je cca 9.000.000,- Kč. Provozovatel má
obavy z vytíženosti řadu a s tím související provozovatelnosti.
Prodejna – z části stávající prodejny bylo vybudováno informační středisko a před
ní venkovní občerstvení. Připraven je i prostor minigalerie.
Obec hradila pouze nutný materiál (dveře, okna, nátěrové hmoty, elektromateriál
atd.) ve výši 20.000,- Kč. Veškerou práci provedla rodina Hargašova zcela zdarma.

Schůzi ukončil starosta obce ve 20.30 hodin
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15. ZASED ÁN Í ZAS TUP ITELS TVA OBCE LÍŠNÝ
12.6. 2013
Usnesení č. 15
14. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 12.6. 2013 konaného od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
ČU 15.0./13
Zápis z veřejné schůze ze dne 9.5. 2013
ZO schvaluje zápis
ČU 15.1./13
ad1) Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2012 a závěrečný účet
ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012 s výhradami
ZO schvaluje závěrečný účet obce za r. 2012
ČU 15.2./13
ad2) Situace v a.s. Liglass.
ZO bere na vědomí informaci starosty
ČU 15.3./13
ad3) Rozpočtová změna č.1
ZO schvaluje 1. rozpočtovou změnu
příjmy - dotace na výkon státní správy
pol.4112
navýšení+
400,- Kč
dotace na volby prezidenta
pol.4111 navýšení+ 26.300,- Kč
výdaje - § 6402
pol.5366 navýšení+ 19.838,- Kč
ČU 15.4./13
ad4) Různé
a)
Územní Plán – zpracován Návrh k veřejnému projednání, přišla Fa na částku
ZO bere na vědomí informaci starosty
b)
Cyklostezka GreenWay Jizera
ZO bere na vědomí informaci starosty
c)Veřejně prospěšné práce
ZO bere na vědomí informaci starosty
d)
O umístění dopravní značky na silnici Libereckého kraje č. 28 215 (na Prosíčku)
ZO bere na vědomí informaci starosty
e)
Nástup pro vodáky
ZO bere na vědomí informaci starosty
f)
Odprodej obecního pozemku – manželé Hoření
ZO neschvaluje odprodej
g)
Vodovod na Vršku
ZO bere na vědomí informaci starosty
h)
Prodejna
ZO bere na vědomí informaci starosty
Zapsala: Hana Kinská
Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu :
Milena Kučerová

Milan Vyvlečka
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