19. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
23. 4. 2014
Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p. Zahradník,
sl. Kučerová,
Omluveni: pí Kinská (pooperační stav)
Hosté:
sl. Pajkrtová
Návrhová komise: Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu: p. Vyvlečka, sl. Kučerová

Přítomni:

Program:

1.
2.
3.

Rozpočet obce na r. 2014.
Památková ochrana kapličky V Závrší
Různé

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

Návrh rozpočtu na r. 2014
V pondělí 21. 4. 2013 se sešel finanční a kontrolní výbor k návrhu rozpočtu na r. 2014.
Příjmy – Výbory doporučují Zastupitelstvu ke schválení
Výdaje - Navrhuje se doplnění výdajů jako vlastní podíl obce na projekty, o které bude
žádáno. Viz Místní program obnovy vesnice (MPOV).
V průběhu zasedání došlo ke změnám v rozpočtu (oproti vyvěšenému návrhu) dle
následujícího:
1. SW kontrolou vyvěšeného návrhu rozpočtu byla zjištěna duplicita v rozpočtových
příjmech. Tedy duplicitní rozpočtování nájmu bytů (nově již na § 3612 – bytové
hospodářství), a opakovaně na § 6171 (činnost místní správy). Proto byl rozpočtový
příjem na § 6171 snížen na celkových 160tis. Kč.
2. V § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byl pro výpočet pol. 5031 (povinné
pojištění na sociální zabezpečení…) a pol. 5032 (povinné pojištění na veřejné zdravotní
pojištění) použit vzorec. Díky této skutečnosti došlo u zobrazení na tisíce
k zaokrouhlení. To se kompenzuje vnitřní úpravou výše uvedených položek § 3745 na
celé tisíce a navýšením pol. 5169 (nákup ostatních služeb) o +1tis. Kč. Celková částka
vyvěšeného návrhu rozpočtu změněna nebyla.
Rozpočtované příjmy - 3.117 tis. Kč
Rozpočtované výdaje - 2.640 tis. Kč
Rozpočet je přebytkový. Rozpočtovaný přebytek včetně zůstatku (přebytku r. 2013) bude
použit v průběhu roku na realizaci projektů v souladu s MPOV.
Viz příloha, která je nedílnou součástí zápisu.
Po doplnění Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočet jako přebytkový.
Následně Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled.

ad2)

Památková ochrana kapličky V Závrší
Starosta informoval o návrhu pracovníků Památkové ochrany Liberec zařadit kapličku
V Závrší (z r. 1777) mezi památky chráněné státem. Tak by
a) objekt požíval vyššího stupně památkové ochrany a jeho opravy by byla prováděna
v souladu s historickými technologiemi atp.
b) všechny 3 evidované památky v KÚ Líšný byly památkami chráněnými státem.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o zařazení kapličky V Závrší do státní památkové
ochrany.
Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením příslušných kroků směřujících k tomuto cíli.
ad3)

Různé
a) Starosta informoval Zastupitelstvo o uvolnění přízemního bytu (č. 2) v č. p. 60
Pekařovými k 31. 3. 2014
b) Starosta informoval o možnosti navrhnout (stejně jako vloni) p. Vladimíra Hajného na
ocenění hejtmana LK – za celoživotní péči o turistiku, sokolskou činnost a rozvoj obce
obecně. Zastupitelstvo vyjádřilo s návrhem souhlas.
c) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace ze společného zasedání Finančního a
kontrolního výboru dne 21. 4. 2014.

Schůzi ukončil starosta obce v 19.15 hodin.

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
23. 4. 2014

Usnesení č. 19
18. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 23. 4. 2014 od 18:00 hodin v prostorách Jiráskovy
lidové knihovny v Líšném

č.u. 19.1./14
ad1) Návrh rozpočtu na r. 2014
ZO schvaluje rozpočet obce Líšný na r. 2014
Příjmy
3.117 tis. Kč
Výdaje
2.640 tis. Kč
ZO schvaluje rozpočtový výhled
č.u. 19.2./14
ad2) Památková ochrana kapličky V Závrší
ZO schvaluje podání žádosti o zařazení objektu do státní památkové ochrany
ZO pověřuje starostu provedením příslušných kroků směřujících k tomuto cíli
č.u. 19.3./14
ad3) Různé
ad a) ZO bere na vědomí informaci o uvolnění přízemního bytu Pekařovými
k 31. 3. 2014
ad b) ZO schvaluje podání návrhu na ocenění hejtmana LK pro p. Vladimíra
Hajného za celoživotní činnost pro TJ Sokol a obec
ad c) ZO bere na vědomí informace ze společného zasedání Finančního a
Kontrolního výboru Zastupitelstva.
Zapsala:

Hana Kinská
Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Milan Vyvlečka

Milena Kučerová

