III. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
20.4. 2011

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

Program :

1. Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2011
2. Různé

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

Návrh rozpočtu obce Líšný na r.2011
Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelstvu obce vypracovaný návrh rozpočtu a ke
všem položkám podali náležité vysvětlení.
Z rozpočtu vypadla položka 3319 . ostatní záležitosti kultury.Starosta doporučil a
zastupitelstvo jednohlasně schválilo navýšení této položky na částku 4.000,- Kč.
Rozpočtované příjmy
2.309.000,- Kč
Rozpočtované výdaje
1.991.000,- Kč
Rozpočet je vnitřně přebytkový, bude upravován rozpočtovými změnami v průběhu roku.
Zastupitelstvo předložený návrh rozpočtu jednohlasně schválilo.
Dále starosta předložil zastupitelům Rozpočtový výhled na období 2011 – 2016.
Zastupitelstvo tento výhled vzalo na vědomí.
ad2)

Různé
a) návrh na objednání mobilních WC na Líšenské pochody – jednohlasně schváleno,
pověřen starosta
b) zajistit opravu stávajících laviček na Chocholouši a v obci

Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hodin.

III. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
20.4. 2011
Usnesení č.III
Zasedání III. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 20.4. 2011 od 18:00 hodin
v prostorách Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
č.u.3.0./11
ad 0) Zápis II. ZO
ZO schvaluje zápis ustavujícího zastupitelstva obce Líšný ze dne 23.2.2010
č.u.3.1./11
ad 1) Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2011
ZO schvaluje rozpočet na r. 2011
Rozpočtované příjmy
2.309.000,- Kč
Rozpočtované výdaje
1.991.000,- Kč
Rozpočet je vnitřně přebytkový.
ZO bere na vědomí rozpočtový výhled
č.u.3.2./11
ad2)

Různé
ad a) ZO schvaluje
zapůjčení mobilních toalet na 41. ročník Líšenských pochodů Českým rájem
ad b) ZO ukládá starostovi
zajistit opravy laviček na Chocholouši, Záblatsku atp.

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
Milan Vyvlečka

Milena Kučerová

