ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
ze dne 17.12. 2014
ZÁPIS
J. Mikeš, P. Šilhán, M. Kučerová, H. Kinská, J. Salaba, J. Šilhán,
J. Zahradník,
Host:
Š. Pajkrtová - účetní
Návrhová komise: J. Zahradník, M. Kučerová
Ověřovatelé zápisu: H. Kinská, J. Salaba
Program:
1. Rozpočtová změna
2. Výbory zastupitelstva
3. Inventury
4. Rally Bohemia
5. Různé
Přítomni:

ad 1. Rozpočtová změna č. 3
a) Viz příloha, změnu objasnila účetní Š. Pajkrtová,
příjmy
- 5.532,- Kč
výdaje
- 259.000,- Kč z důvodu pozastavení oprav bytu po Pekařových
Zastupitelstvo jednohlasně změnu schválilo.
b) Dále účetní seznámila zastupitelstvo s písařskou chybou v zápise č. 21 z 17.9. 2014 (č.
21.2./14) a přednesla nutnost schválení 1. rozpočtové změny, kde se v zápise ze
zastupitelstva písařskou chybou objevily nesprávné částky
příjmy : + 19.000,- Kč,
výdaje
+ 104.000,-Kč
Zastupitelstvo jednohlasně změnu schválilo.
c) Rozpočtové provizorium - platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Jde o stav,
kdy se hradí jen nutné běžné výdaje a platby popř. přecházející z roku 2014.
Zastupitelstvo rozpočtové provizorium jednohlasně schválilo.
ad 2. Výbory zastupitelstva:
Předsedové výborů seznámili zastupitelstvo s návrhy složení výborů:
a) kontrolní: Salaba (předseda), Kovářová, Matěcha, Mlejnek, Zeman
b) finanční: Zahradník (předseda), Čapek, Salabová, Vyvlečka, Salaba
c) sociální: Kučerová (předsedkyně), Zemanová, Kovářová, Jirásková M., Burianová, Kinská
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo složení výborů.
ad 3. Inventury
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2014 předány inventurní soupisy majetku
obce ke dni 31.12. 2014. Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2015 a soupisy změn
a odpisů budou poté předány na obecní úřad. Inventarizační komise zůstávají
stejné jako v předchozích letech.
Inventarizační komise:
Hasičská zbrojnice:
Šilhán J.
Obecní úřad a prodejna:
Kučerová
Obecní pozemky a katastr:
Šilhán P.
Traktor:
Kinská H.
Salaba J. a Zahradník J.
Účetní a ekonomická:
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo složení komisí.

ad 4. Rally Bohemia 2015
Pořadatelé předložili žádost o umožnění alternativní rychlostní zkoušky v Líšném 11.7. 2014
s uzavírkou 13:00- 24:00 a z důvodu dostavby mostu v Návarově. Bude-li most hotov, rallye se
v Líšném nepojede.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
ad 5. Různé
a) Veřejné osvětlení: veř. osvětlení bude spravováno profesionální firmou JRC Cvrček z Koberov
z důvodu komplexnosti služby
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
b) Věcné břemeno – elektrická přípojka pod místní komunikace pro ČEZ za 1.000,-- Kč
(Kozákovi),
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
c)

Zástupce obce ve VHS TURNOV –
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo starostu J. Mikeše
d) Mediatel - Zlaté stránky: platba téměř ročně 8.000,-Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil možnost ukončení smlouvy.

e)

Byt po Pekařových
Je třeba vytvořit komisi “BYT“ v 1/15, která doporučí ZO konečné řešení rekonstrukce,
protože zastupitelstvu (Šilhán, Zahradník) se zdají náklady na rekonstrukci ve výši nad
500.000 ,-Kč, které nezávisle na sobě nabídlo několik firem, vysoké.

f)

Zásobování pitnou vodou a možnost výstavby nového vodovodu pro oblast Vršek a až po
bazén nad Zemanovými
Obec doposud neobdržela žádné oficiální podklady, jednání nezačala. Původní studie
zásobování Líšného vodou tuto variantu nepodpořila.

g) Regulace rychlosti na silnici I./10,
Zastupitelstvo požaduje od starosty opětovné projednání s ŘSaD, DI Policie, popř. s dalšími
subjekty. Zjistit možnost umístění zpomalovacího semaforu
h) Obnovení veřejnosprávních smluv
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo obnovení VPS s obcí Železný Brod při rušení trvalého
pobytu, oblast přestupků, pro městskou policii. Pověřilo starostu podáním žádosti a jednáním.
i)

Dlužníci obce
Zastupitelstvo požaduje od starosty opětovně zjistit u advokáta, jaké jsou možnosti jednání
s neplatiči tzn. uznání dluhů, vytvoření splátkového kalendáře, popř. exekuce.

j) Nový jízdní řád platný od 14.12.2014
Obec bude průběžně shromažďovat podněty a připomínky k jízdním řádům a postupně je
předávat zpracovateli JŘ. Získané podklady uplatní starosta i při závěrečném jednání.
Schůzi ukončil starosta v 19:40
Zapsal: Šilhán Pavel – místostarosta

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 17.12. 2014
1. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 17.12. 2014 od 18:00 hodin v prostorách Jiráskovy
lidové knihovny v Líšném
USNESENÍ
ad 1) Rozpočtová změna
ad a) 3. Rozpočtová změna
č.u. 009-14
ZO schvaluje 3. Rozpočtovou změnu
příjmy
- 5.532,- Kč
výdaje
- 259.000,- Kč
ad b) 1. Rozpočtová změna
č.u. 010-14
ZO schvaluje 1. Rozpočtovou změnu
příjmy :
+ 19.000,- Kč,
výdaje
+ 104.000,-Kč
ad c) Rozpočtové provizorium
č.u. 011-14
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium
ad 2) Výbory zastupitelstva
č.u. 012-14
ZO schvaluje složení výborů dle návrhů předsedů
ad 3) Inventury
č.u. 013-14
ZO schvaluje složení komisí dle návrhů
ad 4) Rally Bohemia
č.u. 014-14
ZO schvaluje alternativní rychlostní zkoušku včetně úplné uzavírky 11.7. 2014 13:00- 24:00
ad 5) Různé
ad a) Veřejné osvětlení:
č.u. 015-14
ZO schvaluje správcem VO JRJ Koberovy
ad b) Věcné břemeno – elektrická přípojka pod místní komunikace
č.u. 016/14
ZO schvaluje zřízení VB za 1.000,- Kč

ad c) Zástupce obce ve VHS TURNOV –
č.u. 017-14
ZO schvaluje zástupcem obce ve VHS Turnov Jiřího Mikeš
ad d) Mediatel - Zlaté stránky
č.u. 018-14
ZO pověřuje starostu, aby zjistil možnost ukončení smlouvy.
ad e) Byt po Pekařových
č.u. 019-14
ZO schvaluje vytvoření komise
ad f) Zásobování pitnou vodou
č.u. 020-14
ZO bere na vědomí informaci
ad g) Regulace rychlosti na silnici I./10,
č.u. 021-14
ZO požaduje po starostovi projednání
ad h) Obnovení veřejnosprávních smluv
č.u. 022-14
ZO schvaluje obnovení VPS s obcí Železný Brod při rušení trvalého pobytu, oblast
přestupků, pro městskou policii.
ZO pověřuje starostu podáním žádosti a jednáním.
ad i) Dlužníci obce
č.u. 023-14
ZO požaduje po starostovi jednání u advokáta
ad. j) Nový jízdní řád platný od 14.12.2014
č.u. 024-1
ZO bere na vědomí

Zapsal:

Pavel Šilhán, místostarosta

Návrhová komise:
Jiří Zahradník

Milena Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

Hana Kinská

Ing. Jaroslav Salaba

