20. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
25. 6. 2014
Přítomni:

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

Program :

1. Schválení zápisů
2. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2013 a závěrečný účet
3. Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
4. Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Schválení zápisů
Zastupitelstvo byly předloženy ke schválení zápisy č. 18 z 19. 2. 2014 a č. 19 z 23. 4. 2014.
Oba tyto zápisy Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

ad2)

Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2013 a
závěrečný účet
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za účetní období 2013.
Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá ve významných
hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření
obce nebyly zjištěny závažné nedostatky ani rozpory se závaznými předpisy.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Účetní závěrku včetně Zprávy auditora.

ad3)

Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
Zastupitelstvo rozhodlo a jednohlasně schválilo, že pro příští volební období bude
zastupitelstvo nadále 7mi členné.

ad4)

Různé
a) p. Zahradník – dne 19. 2. 2014 jménem TJ SOKOL Líšný požádal Obec Líšný o půjčku
50.000,- Kč na nutnou opravu, kterou Zastupitelstvo jednohlasně schválilo dne 25.6.2014
oznámil, že částka 50.000,- Kč byla vrácena na účet obce
a) starosta
-. Informoval o jednání s pracovníky Památkové ochrany Liberec ohledně zařazení
kapličky v Závrší mezi památky chráněné státem (typ střešní krytiny, odvodnění, statika)
- zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Líšný č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného
ze dne 23.2. 2011 Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 (viz příloha)
Zastupitelstvo vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška o MP „Ze vstupného“ jednohlasně
schválilo
- změna katastrální hranice mezi obcí Koberovy a obcí Líšný dle Dohody o změně obecní
hranice mezi obcemi Koberovy a Líšný z března 2014 (viz příloha).
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Zastupitelstvo změnu jednohlasně schválilo
c) p. Vyvlečka - návrh na zakoupení bubnové sekačky. Zastupitelstvo tento návrh zamítlo (po
posekání bubnovou sekačkou je nutné posekanou trávu shrabat a sušit, sbírat)
p. Šilhán nabídl, že v případě potřeby bubnové sekačky je ochoten zapůjčit svoji
d)

e)

starosta
- předložil Zastupitelstvu ke zvážení, zda zakoupit mulčovač za traktor nebo raději
za posekání zaplatit některému ze soukromých zemědělců v horizontu 5ti let
(ekonomická rozvaha).
- zakoupení odpadkových košů, laviček, stojanů na kola a zásobníků na zimní posyp
apod. – obecní mobiliář. Zásobníky byly odsouhlaseny.
- kvůli narůstajícímu nebezpečí trestné činnosti a odkládání odpadů u hřbitova je
třeba pořídit fotopast
p. Šilhán – doporučuje k možným dovybavením a doplněním mobiliářem a
technikou svolat Výbor pro pořádek a rozvoj.

-

Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.
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20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
25.6. 2014

Usnesení č. 20

20. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 25.6. 2014 od 18:00 hodin v prostorách Jiráskovy
lidové knihovny v Líšném

č.u. 20.1./14
ad1) Schválení zápisů
ZO schvaluje zápisy ze zasedání č. 18 a 19
č.u. 20.2./14
ad2) Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2013,
závěrečný účet,
účetní uzávěrka
ZO schvaluje účetní závěrku obce za r. 2013
ZO schvaluje závěrečný účet r. 2014
ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012
č.u. 20.3./14
ad3) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva pro příští volební období na 7
č.u. 20.4./14
ad4) Různé
a) p. Zahradník – dne 19.2. 2014 jménem TJ SOKOL Líšný požádal Obec Líšný o
půjčku Půjčka 50.000,- Kč byla vrácena na účet obce
ZO bere na vědomí
b) starosta
ZO bere na vědomí informaci o kapličce
ZO schvaluje OZ vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje OZV o MP „Ze vstupného“ č.
2/2101
ZO schvaluje Dohodu o změně katastrální hranice mezi obcemi Líšný a Koberovy
c) p. Vyvlečka - návrh na zakoupení bubnové sekačky.
ZO neschválilo návrh
p. Šilhán nabídl, že v případě potřeby bubnové sekačky je ochoten zapůjčit svoji
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d)

starosta
ZO očekává ekonomickou rozvahu nákup mulčovače / nákup služby
ZO schvaluje zakoupení dalších prvků obecního mobiliáře
ZO schvaluje pořízení fotopasti
d) p. Šilhán
ZO ukládá p. Matěchovi svolat do 15. září Výbor pro pořádek a rozvoj.

Zapsala:

Hana Kinská
Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Šilhán

Milena Kučerová
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