17. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
15. 12. 2013
Zápis
Přítomni : Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská , p. Vyvlečka, p.
Matěcha
Omluveni:
Hosté :
sl. Pajkrtová, p. Řehák
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Matěcha, sl. Kučerová
Program :

1. Rozpočtová změna č.3
2. Rozpočtové provizorium
3. Inventury
4. Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem. Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Rozpočtová změna č.3
Účetní obce, pí Šárka Pajkrtová, seznámila zastupitele s Rozpočtovou změnou č. 3.
Vysvětlila všechny úpravy a přesuny jak na stránce příjmů, tak na stránce výdajů.
Podrobné zpracování je přílohou tohoto zápisu.
Příjmy
+240.837,- Kč
Výdaje
+ 28.232,- Kč
Přebytek rozpočtu bude použit v 1. pololetí 2014 na rekonstrukci sjezdu u p. Valenty
Zastupitelstvo 3. rozpočtovou změnu jednohlasně schválilo.

ad2)

Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2014. Provizorium
platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Jde o stav, kdy se hradí jen nutné
běžné výdaje a platby popř. přecházející z roku 2013.
Dále zastupitelstvo schválilo výjimku, týkající se zahájení jednání o stavbě sjezdu u p.
Valenty.

ad3)

Inventury
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2013 předány inventurní soupisy
majetku obce ke dni 31.12. 2013. Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2014 a
soupisy změn a odpisů budou poté předány na obecní úřad. Inventarizační komise zůstávají
stejné jako v předchozích letech.

ad3)

Různé
a) starosta – informoval zastupitelstvo o přejmenování MAS (Místní akční skupina)
TURNOVSKO na MAS ACHÁT, které bude platné od 1.1. 2014. Zastupitelstvo
schvaluje vstup obce do MAS ACHÁT. Zástupcem za obec Líšný volí Ing. Jiří Mikeše.
(1 se zdržel)

b) pořadatelé závodů RALLY BOHEMIA požádali zastupitelstvo obce o souhlas s
uzavírkou silnice III. třídy a o souhlas s objízdnou trasou v sobotu 12.7. 2014 v době od
7.45 do 17.15 hod.
Zastupitelstvo o této žádosti hlasovalo s výsledkem : 3 PRO
3 PROTI
1 ZDRŽEL SE
Zastupitelstvo tedy nepřijalo usnesení
Zástupce Rally Bohemia bude pozván na příští zasedání Zastupitelstva pro získání
většiny
c) p. Vyvlečka
- na silnici za železniční viadukt směrem k OÚ požaduje umístění značky omezující
rychlost na 30 km a délku vozidla na 8 m. Již v jednání na Polici ČR – DI Jablonec n. N.
- požaduje pokácení nebezpečných dřevin v okolí veřejného osvětlení a cest, pravidelné
sekání zarůstajících pozemků soukromých vlastníků. Je ochoten kácet dřeviny i osobně
za dřevo.
d) starosta – pí Boušková si nechala na své náklady po souhlasu obce opravit místní obecní
komunikaci a sjezd ze silnice ke svému rekreačnímu objektu (bývalý dům Stránských).
Nyní poslala na OÚ fakturu na částku 81.912.- Kč se žádostí o proplacení.
Zastupitelstvo o této žádosti hlasovalo s výsledkem : 0 PRO
7 PROTI
Proběhla poměrně bouřlivá diskuze o možné výši částečné úhrady. Koncensem byla
teprve částka 30.000,- Kč.
Proplacení částky 30.000.- Kč výsledek 2. hlasování : 6 PRO
1 PROTI
e) p. Zahradník – žádost o zrušení poplatků ze vstupného
Zastupitelstvo souhlasí, je však potřeba připravit změnu vyhlášky.
Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
15.12. 2013

Usnesení č. 17
16. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 15.12. 2013 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

č.u. 17.1./13
ad1) Rozpočtová změna č.3
+240.837,- Kč
Příjmy
Výdaje
+ 28.232,- Kč
Podrobné členění 3. rozpočtové změny je obsahem přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
ZO schvaluje 3. rozpočtovou změnu
č.u. 17.2./13
ad2) Rozpočtové provizorium
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2014
ZO schvaluje výjimku z RP - zahájení jednání s dodavateli o rekonstrukci sjezdu na
obecní MK u p. Valenty
č.u. 17.3./13
ad3) Inventury
ZO bere na vědomí zabezpečení inventur obce k 31.12. 2013
č.u. 17.4./13
Různé
a) přejmenování TURNOVSKO na MAS ACHÁT k 1.1. 2014
ZO bere na vědomí přejmenování
ZO schvaluje vstup obce do MAS ACHÁT
ZO volí za zástupce obce Líšný
b) RALLY BOHEMIA - sobotu 12.7. 2014 v době od 7.45 do 17.15 hod.
ZO nepřijalo usnesení
ZO ukládá starostovi zajistit účast organizátora na dalším zasedání
c) Umístění dopravních značek
ZO ukládá starostovi zrychlit jednání s DI Policie ČR
d) Kácení dřevin a pravidelné sekání pozemků soukromých vlastníků
ZO ukládá starostovi ve spolupráci s p. Vyvlečkou v 1. pololetí 2014 připravit a
realizovat možné postupy.

e) Úhrada nákladů na úpravu MK – pí Boušková
ZO schvaluje částečnou úhradu ve výši 30.000,- Kč
f) Zrušení poplatků ze vstupného
ZO schvaluje zrušení poplatků ze vstupného
ZO ukládá starostovi připravit související potřebnou vyhlášku

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Matěcha

Milena Kučerová

Příloha
3. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
paragraf

PŘÍJMY CELKEM
paragraf
SILNICE
2212
2212
2212
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
2221
KNIHOVNA
3314
KOMUNÁLNÍ ODPAD
3722
VEŘEJNÁ ZELEŇ
3745
3745
3745
3745
HASIČI
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
VOLBY DO PS
6114
6114
6114
MÍSTNÍ SPRÁVA
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6402
VÝDAJE CELKEM

položka
1111
1121
1211
1341
1511
4111
4116
4122
4122
4122

daň z příjmů fyz. osob ze ZČ
daň z příjmů PO
DPH
poplatek ze psů
daň z nemovitosti
neinv. transfery z VPS
ostatní neinv. transfery ze SR
neinv. transfery od krajů
neinv. transfery od krajů
neinv. transfery od krajů

40000
40000
140000
1000
-70000
2013
-20000
47
99000
8777
240837

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169 nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování

6250
-15000
-150000

5323 neinv. transfery krajům – dopr.obsl.

1120

položka

5139 nákup materiálu jn.

-9000

5139 nákup materiálu jn.

6500

5021
5031
5032
5171

OON
soc. pojištění
zdravotní pojištění
opravy a udržování

5137
5154
5156
5162
5169
5171
6123

drobný hmotný dlouhodobý majetek
elektrická energie
PHM
služby telekomunikací
nákup ostatních služeb
opravy a udržování
dopravní prostředky

5021 OON
5161 služby pošt
5175 pohoštění
5137
5154
5161
5163
5166
5168
5172
5191
5194
5492
5222
5366

drobný hmotný dlouhodobý majetek
elektrická energie
služby pošt
služby peněžních ústavů
konzultační, poradenské a právní služby
služby zpracování dat
programové vybavení
zaplacené sankce
věcné dary
dary obyvatelstvu
neinvestiční transfery občanským sdružením
finanční vypořádání let min.

16000
6000
4000
4000
107000
30000
3000
-1000
2400
25000
-50000
7000
800
1000
-35000
20000
1000
4000
13000
4000
5000
5000
-14000
14000
36000
-19838
28232

