3. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 29.4. 2015 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomni:
J. Mikeš, P. Šilhán, M. Kučerová, H. Kinská, J. Šilhán, J. Zahradník
Omluven
J .Salaba (pracovně mimo obec)
Ověřovatelé zápisu: M. Kučerová, J. Zahradník
Hosté:
Š. Pajkrtová- účetní, p. Mlejnek, p. Novotný, manž. Vráblíkovi
Program:
1) Rozpočet obce na r. 2015
2) Rekonstrukce bytu č. 1
3) Různé
ad 1) Rozpočet obce na r. 2015
Starosta předložil návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2015 (viz příloha).
Příjmy:
2.861.400,- Kč
Výdaje:
3.026 722,- Kč
Zastupitelstvo obce doplnilo Výdaje: přidává se paragraf 4372 – Krizové řízení,
pol. 5139- ostatní mat. jinde nezařazený ve výši 15.000,Rozpočtový přesun:
§ 3612 pol. 5171 -50.000,-Kč
§ 6171 pol. 5171 + 50.000,- Kč
Po této úpravě činí návrh rozpočtu obce Líšný na rok 2015:
Příjmy: 2 861 400,- Kč
Výdaje: 3 041 722,- Kč
Je potřeba jiným způsobem účtovat příspěvky na činnost spolků. Do vyjasnění nové
metodiky jako náklad spolupořádající obce.
Rozpočet byl zastupitelstvem jednohlasně schválen jako deficitní. K úhradě rozdílu bude
použit přebytek minulých období.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na r. 2016-2020.
ad 2) Rekonstrukce bytu č. 1
Rekonstrukce probíhá, zdržení je způsobeno nezbytným vysoušením zdiva.
Vícepráce: začištění oken, vyšší objem suti, odvoz suti atd. 21.650,- Kč.
Starosta předložil formu výběru nájemce, výzva se umístí na všechna elektronická média
obce a na vývěsky. Červnové zastupitelstvo vybere budoucího nájemce.
Zastupitelstvo schválilo výši měsíčního nájmu na 3.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo proplacení víceprací.
ad 3) Různé
a)
p. Menčl požádal o roční pronájem prostor v prodejně
Zastupitelstvo žádost neschválilo pro nejednoznačnost vnitřního členění prodejny.

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

Příspěvek na reprezentaci obce – opakovaný vítěz ligy neregistrovaných „Líšenský
Drak“
Zastupitelstvo schválilo příspěvek 3.000,- Kč
Příspěvek na podporu pódiových aktivit dětí „Česko se hýbe“
Zastupitelstvo schválilo příspěvek 2.000,- Kč
Bezpečnostní situace na silnici I/10
Proběhlo místní šetření, starosta dodá zápis. Obec bude pečlivě sledovat vypsané
dotační tituly. Kromě drobných kosmetických úprav značení se o zvýšení bezpečnosti
musí postarat obec. Dále se bude projednávat úsekové měření nebo semafor.
Vylepšení vzhledu obce ve vazbě na cyklostezku
Zastupitelstvo navrhuje zlepšit činnost infocentra, vyvěsit provozní dobu, odstranit co
nejdříve komín.
manž. Vráblíkovi podávají stížnost na zápach způsobený pálením lamino desek u p.
Hoška, Zastupitelstvo nemá kompetenci toto počínání ovlivnit. Je nutno se obrátit na
ČIŽP.
Zabránění průjezdu motorových vozidel podél náspu k soutoku kanálu a Jizery
Starosta vyvolá jednání s DI Policie ČR
Stížnost na chybějící chodník k novému závodu s.r.o. Schurter
Objekt není na KÚ obce. Obec nebyla účastníkem stavebního řízení, přesto o chodník
v rámci dobrých vztahů s obcí Malá Skála usilovala. Obavu prezentoval starosta i na
místním šetření k bezpečnosti na I/10 před ředitelem s.r.o. Schurter.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zapsal: Pavel Šilhán – místostarosta

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 29. 4. 2015
USNESENÍ

ad 1) Rozpočet obce na r. 2015
č. u. 039-2015
Příjmy:
2.861.400,- Kč
Výdaje:
3.041.722,- Kč
ZO schvaluje rozpočet na r. 2015
č. u. 040-2015
ZO schvaluje rozpočtový výhled na období 2016-2020
ad 2) Rekonstrukce bytu č. 1
č. u. 041-2015
ZO schvaluje měsíční pronájem 3.000,- Kč
ZO schvaluje proplacení víceprací 21.650,- Kč
ad 3) Různé
ad a) roční pronájem prostor v prodejně – p. Mečl
č. u. 042-2015
ZO neschvaluje pronájem
ad b) Příspěvek na reprezentaci obce „Líšenský Drak“
č. u. 043-2015
ZO schvaluje příspěvek 3.000,- Kč
ad c) Příspěvek na podporu pódiových aktivit dětí „Česko se hýbe“
č. u. 044-2015
ZO schvaluje příspěvek 2.000,- Kč
ad d) Bezpečnostní situace na silnici I/10
č. u. 044-2015
ZO bere na vědomí informaci starosty
č. u. 045-2015
ZO ukládá starostovi předložit zápis z místního šetření na dalším jednání a jednat s DI
Policie ČR
ad e) Vylepšení obce ve vazbě na cyklostezku
č. u. 046-2015
ZO bere na vědomí náměty

ad f) Pálení lamino desek u p. Hoška
Bez usnesení
ad g) Zabránění průjezdu motorových vozidel podél náspu k soutoku kanálu a Jizery
viz č. u. 045-2015
ad h) Stížnost na chybějící chodník k novému závodu s.r.o. Schurter
Bez usnesení

Zapsal:

Pavel Šilhán, místostarosta

Ing. Jiří Mikeš, starosta

Návrhová komise:
Hana Kinská

Jaroslav Salaba

Milena Kučerová

Jiří Zahradník

Ověřovatelé zápisu:

