18. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
19.2. 2014

Přítomni:

Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p. Zahradník,
sl. Kučerová, pí Kinská

Omluveni: -Hosté: p. Pavlát, Ing. Valenta, p. Řehák, sl. Pajkrtová
Návrhová komise: Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu: p. Šilhán, p. Zahradník

Program:

1.
2.
3.

Rally Bohemia
Prodejna
Různé

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

Rally Bohemia
- pořadatelé závodů RALLY BOHEMIA požádali zastupitelstvo obce o souhlas s
uzavírkou silnice III. třídy 28 215 a o souhlas s objízdnou trasou v sobotu 12.7.2014
v době o 7.45 do 17.15 hod.
Zastupitelstvo již dne 15.12 2013 o této žádosti hlasovalo s výsledkem :
3 PRO (Šilhán, Matěcha, Kučerová)
3 PROTI (Vyvlečka, Zahradník, Kinská)
1 ZDRŽEL (Mikeš)
Zastupitelstvo usnesení tedy nepřijalo.
Zástupce Rally Bohemia byl proto pozván na příští zasedání ZO .
Dne 19.2. 2014 se jednání ZO zúčastnil zástupce Rally Bohemia p. Pavlát. Argumentoval
tím, že se jedná o tradiční RZ, která má nejnižší průměrnou rychlost.
Všichni závodníci mají řádné pojištění a také pořádající automotoklub má vysoké pojištění
pro pokrytí případných škod. Rovněž informoval ZO o dohodě s hejtmanem LK, který
přislíbil opravu místní komunikace - jak před závodem, tak i po závodě.
Důležitým faktorem při rozhodování byl i fakt, že se závod pojede obcí směrem dolů (nižší
zatížení povrchu vozovky).
Proti pořádání RZ vystoupil s rozsáhlou argumentací Ing. Valenta.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby do podmínek povolení RZ v obci Líšný bylo toto
zaneseno.
Zastupitelstvo poté hlasovalo o povolení závodu Rally Bohemia s výsledkem:
5 hlasů PRO
2 hlasy PROTI (Vyvlečka, Zahradník

ad2)

Prodejna
Bod byl zařazen s cílem vyvolat diskuzi k objektu bývalé prodejny. Viz základní informace
v příloze.
Jako prodejna s nepatrným obratem je nevhodná k pronájmu a k ziskovému provozu. Jako
„klubovna“ s výtočí 60 piv týdně je i s využitím vložených vlastních prostředků a inventáře
nájemkyně hluboko ztrátová a je dotována z obecních zdrojů (elektřina).

Jak tedy? Vzhledem ke stáří stavby a jejímu v dnešní době již nevyhovujícímu stavu,
vyvstává otázka, co se stavbou dále. Zda má smysl stavbu udržovat, opravovat a utápět v ní
finanční prostředky, nebo zbourat a postavit novou. Náklady jsou srovnatelné a asanací a
novostavbou by vznikl moderní úsporný objekt.
Starosta seznámil zastupitele se stavem stavby (prodejny) a podrobným zpracováním všech
PRO a PROTI zachování stavby.
ZO se dohodlo prozatím stavbu ponechat především jako sezónní bufet. Provoz říjen –
duben bude řešit Zastupitelstvo na zářiovém zasedání s využitím podkladů z plánované
besedy s občany.
ad3)

Různé
a) stará hasičská zbrojnice – VPP opravují původní vrata s plánem umístit je na původní
místo. Je třeba opravit čelo a boky (omítka) a poškozený štít a k tomu zjistit spolupráci
a spolufinancování vlastníka - p.Salaba
Zastupitelstvo záměr schválilo a pověřilo starostu vyjednáváním.
Zastupitelstvo prohlásilo objekt za obecní kulturní památku
b) p. Zahradník – jménem TJ SOKOL Líšný požádal Obec Líšný o návratnou
bezúročnou půjčku 50.000,- Kč na nutnou opravu sokolovny.
Zastupitelstvo jednohlasně poskytnutí půjčky schválilo.

Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
19.2. 2014

Usnesení č. 18
18. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 19.2. 2014 od 18:00 hodin v prostorách Jiráskovy
lidové knihovny v Líšném

č.u. 18.1./13
ad1) Rally Bohemia
ZO schvaluje pořádání RZ Rally Bohemia 12.7. 2014 včetně uzavírky v době o 7.45 do
17.15 hod. a objízdné trasy.
ZO ukládá starostovi v co nejkratších termínech zajistit opravu před a po RZ
č.u. 18.2./13
ad2) Prodejna
ZO bere na vědomí informaci starosty
ZO schvaluje pokračování ve stávajícím stavu – sezónní bufet
č.u. 18.3./13
ad3) Různé
ad a) ZO prohlašuje starou hasičskou zbrojnici za obecní památku
ZO ukládá starostovi zahájit jednání o opravě pláště s Ing. Salabou
ad b) ZO schvaluje poskytnutí bezúročné návratné půjčky 50.000,- Kč TJ Sokol
č.u. 18.4./13

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zahradník

Pavel Šilhán

