22. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
8.10. 2014

Přítomni:

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

Program :

1. Schválení Územního plánu Líšný
2. Výběr dodavatele rekonstrukce obecního bytu
3. Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo. Dále starosta poděkoval zastupitelům za práci
v uplynulém volebním období a popřál štěstí ve volbách.

ad1) Schválení Územního plánu Líšný
Zastupitelstvu byly v předstihu elektronicky zaslána upravená dokumentace Územního plánu
Líšný s přílohami.
a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh na vydání Územního plánu Líšný předložený
pořizovatelem a pověřeným zastupitelem, včetně vyhodnocení výsledků veřejného
projednání, připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách (§53 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu).
b) Zastupitelstvo zamítá námitku č. 1 k návrhu Územního plánu Líšný, podanou na
Městském úřadě v Železném Brodě dne 9. 5. 2014 pod č. j. 5350/2014 kterou podal pan
Libuš Štryncl, bytem U Studénky 1289, v Nové Pace.
c) Po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., a
v souladu s § 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
zastupitelstvo obce vydává Územní plán Líšný, tak jak byl zastupitelstvu předložen.
Dokumentace je k nahlédnutí na http://www.zeleznybrod.cz , nebo na internetových
stránkách obce.

ad2) Výběr dodavatele rekonstrukce obecního bytu
Zastupitelé byli seznámeni s došlými nabídkami na rekonstrukci obecního bytu.
Předložené ceny, které se velmi vyrovnaně pohybují kolem částky 500.000,- (vč. DPH)se
však zdály příliš vysoké.
Z došlých nabídek proto vybrali 3 firmy, které oslovíme a požádáme o rekalkulaci na částku
350.000,- Kč (bez DPH).
Zastupitelstvo postup jednohlasně schválilo. Pověřilo starostu jednáním.

ad3) Různé
a) Sl. Pajkrtová – změna dotace na volby
příjmy
pol. 4111
+ 2.000,- Kč
výdaje
pol 6115 § 5139
+ 2.000,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje 2. Rozpočtovou změnu
b) poskytnutá půjčka pro TJ Sokol na oslavy 120 let ve výši 20.000,- v účetnictví změnit
na dotaci.
Zastupitelstvo schvaluje změnu z půjčky na dotaci.
c) v místní Jiráskově lidové knihovně bylo zprovozněno minikino, které mohou využívat
spolky i jednotlivci. Podmínkou pro klubovou projekci je účast nejméně 5 osob.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
d) Je třeba průběžně sondovat, od koho bychom mohli získat vánoční strom
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Poslední zasedání ZO před komunálními volbami ukončil starosta obce v 19.40 hod. Následovalo
drobné občerstvení.

22.. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
(MIMOŘÁDNÉ)
8.10. 2014
Usnesení č. 22
22. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 8.10. 2014 od 18:00 hodin v prostorách Jiráskovy lidové
knihovny v Líšném
č.u. 22.1./14
ad1) Schválení Územního plánu Líšný
a) ZO bere na vědomí návrh na vydání Územního plánu Líšný předložený pořizovatelem a
pověřeným zastupitelem, včetně vyhodnocení výsledků veřejného projednání, připomínek
a návrhu rozhodnutí o námitkách (§53 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu).
b) ZO zamítlo námitku č. 1 k návrhu Územního plánu Líšný, podanou na Městském úřadě
v Železném Brodě dne 9. 5. 2014 pod č. j. 5350/2014 kterou podal pan Libuš Štryncl,
bytem U Studénky 1289, v Nové Pace.
c) Po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., a
v souladu s § 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ZO
vydává Územní plán Líšný, tak jak byl zastupitelstvu předložen.
č.u. 22.2./14
ad2) Výběr dodavatele rekonstrukce obecního bytu
ZO pověřuje starostu se třemi firmami jednáním o ceně 350 tis. Kč bez DPH
č.u. 22.3./14
ad 3) Různé
a) 2. Rozpočtová změna
ZO schvaluje 2. Rozpočtovou změnu
pol. 4111
+ 2.000,- Kč
příjmy
výdaje
pol 6115 § 5139
+ 2.000,- Kč
b) Změna půjčky TJ Sokol 20.000,- Kč na dotaci
ZO schvaluje změnu z půjčky na dotaci
c + d) Minikino + vánoční strom
ZO bere na vědomí
Zapsala:
Hana Kinská
Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Šilhán

Milena Kučerová
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