21. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
17.9. 2014
Přítomni: Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Zahradník, sl. Kučerová, p. Matěcha,
pí Kinská
Omluveni: p. Vyvlečka
Hosté:
sl. Pajkrtová, p. Řehák, manželé Kozákovi
Návrhová komise: Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu: p. Zahradník, p. Matěcha

Program : 1. Schválení zápisů
2. Rozpočtová změna č.1
3. Sjezd na místní komunikaci u Valentových
4. Rekonstrukce bytu
5. Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem. Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad 1) Schválení zápisů
ZO byl předložen ke schválení zápis č.20 z 25.6.2014.
ZO jednohlasně schválilo.

ad 2) Rozpočtová změna č.1
Rozpočtované příjmy - +152tis. Kč, tj. 3.269tis.Kč
Rozpočtované výdaje - +920tis. Kč, tj. 3.560tis. Kč
viz. příloha

ad 3) Sjezd u Valentových
Vzhledem ke komplikované a stísněné místní prostorové i personální situaci byla oslovena fy
JOSTAV z Hodkovic n.M., která pokládala pod komunikaci „suchovod“. Ani po dlouhých
vyjednáváních do dnešního dne však nepředložili
smlouvu k podpisu a proto budeme hledat jiného dodavatele.
Upustili jsme od asfaltobetonu, a protože jde o zátěžovou komunikaci, byl zvolen beton se
zdrsněným povrchem.
Jde o komunikaci v délce cca 35 m + cca 10 m, až po sjezd k novostavbě
Kozákových. Předpokládaná finanční částka na zbudování tohoto sjezdu
je cca 440.000,- Kč (bez DPH).
Manželé Kozákovi navrhují obci spoluúčast na financování. Buď si vybudují
cestu k domu, nebo trativod pro dešťovou vodu ze strání a z místní komunikace.

ad 4) Rekonstrukce bytu
Rozpočet na rekonstrukci bytu ze SW RTS dle výkazu výměr vychází na 548.000,- Kč
Jako zájemci o VZMR se přihlásily 3 firmy:
ANEX PLUS s.r.o. Zásada
A.B.S. s.r.o. Jablonec n.N.
p. KOTEN Líšný

nabídka
570.000,- Kč
561.000,- Kč
468.000,-Kč

ještě se očekávají další nabídky, byly urgovány.

ad 5) Různé
a) Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností (mění se jí Obecně závazná vyhláška
č.8, týkající se regulace hlučných činností, tzn. používání motorové pily, cirkulárky, sekačky,
křovinořezu…)
Doba, ve které lze tyto hlučné nástroje používat:
pracovní dny
6.00 20.00 hod
sobota
9.00 20.00 hod
neděle
9.00 12.00 hod a
16.00 18.00 hod
Zastupitelstvo vyhlášku schválilo.
b) Obecně závazná vyhláška č. x/2014, o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo vyhlášku schválilo.
c) Popeláři a hasiči požadují na místních komunikacích zajištění průjezdného profilu - průjezd
do výše 4 metrů.
Starosta požádá vlastníky sousední pozemků. Po vypršení termínu poptá službu.

Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.

21.. ZASED ÁN Í ZAS TUP ITELS TVA OBCE LÍŠNÝ
17.9. 2014
Usnesení č. 21
21. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 17.9. 2014 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

č.u. 21.1./14
ad 1) Schválení zápisů
ZO schvaluje zápis ze 20. ZO Líšný konaného dne 25.6. 2014
č.u. 21.2./14
ad 2) Rozpočtová změna č. 1
Rozpočtované příjmy - +152tis. Kč, tj. 3.269tis.Kč
Rozpočtované výdaje - +920tis. Kč, tj. 3.560tis. Kč
ZO schvaluje 1. Rozpočtovou změnu dle přílohy
č.u. 21.3./14
ad 3) Sjezd u Valentových
ZO bere na vědomí stav přípravy rekonstrukce MK u Ing. Valenty
č.u. 21.4./14
ad 4) Rekonstrukce bytu
ZO bere na vědomí stav v poptávkovém řízení na rekonstrukci bytu
č.u. 21.5./14
ad 5) Různé
a) ZO Schvaluje Obecně závaznou vyhláška o regulaci hlučných činností (OZV č.2/2014).
b) ZO Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu (OZV
č.3/2014)
c) ZO ukládá starostovi zajištění průjezdnosti profilů na místních komunikacích.
Zapsala:

Hana Kinská
Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zahradník

Milan Vyvlečka

