4. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 24.6. 2015 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS

Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Kučerová, Šilhán J.
Omluvení zastupitelé: Salaba, Šilhán P. – pracovně mimo ČR
Hosté: Pajkrtová, Řehák, Novotný (po 19:00 hod.)
Program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2014
- Závěrečný účet
- Rozvaha
- Výkaz ZZ
- Příloha k ÚZ
2. Informace o stavu příprav stavby vodovodu „Vršek“ (inventura zájemců o připojení)
3. Obsazení bytu č. 1 v č.p. 60 Líšný II. díl
4. 1. Rozpočtová změna
5. Různé
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2014
Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou a dalšími dokumenty, které byly řádně vyvěšeny na
úřední desce obce. Drobné nedostatky z předauditu v prosinci 2014 byly odstraněny.
Zpráva o přezkoumání neobsahuje žádné výhrady, pochybení ani porušení zákonných norem.
Dokumenty – viz příloha.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo závěrečný účet za r. 2014 a vzalo na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumání.
ad 2) Informace o stavu příprav stavby vodovodu „Vršek“ (inventura zájemců o připojení)
Starosta obšírně informoval o přípravě realizace. Byl předložen aktuální seznam zájemců o
připojení k vodovodu (viz příloha).
Hybnou silou projektu je P. Zikuda, který tak hodlá odstranit letní nedostatek vody u č.p. 45
Líšný II. díl prodloužením z vodovodu Vrát. Prostřednictvím P. Šilhána informoval obec o
možnosti podílet se na změně přípojky na řad (větší průměr). Údajně se zpracovává. Na jednání
ve VHS Turnov deklaroval své dobré kontakty na zainteresované partnery, což má akci usnadnit
a zrychlit.
VHS Turnov upustilo od realizace vlastního projektu (existuje platné stavební povolení)
s vodojemem na Libentinách (drahé, nerentabilní) a po řadě jednání s provozovatelem sítí
(SčVK) přistoupilo na zásobení vodou tedy „ v protisměru“.
Velkým problémem je možný nedostatek vody na prameništi na Vrátu (SčVK provede
průzkum). Nebude-li dostatek, nebude patrně vodovod.
Pokud tam bude dostatek vody, musí SVS a.s. (jako vlastník dotčené vodohospodářské
struktury) zkvalitnit zdroj a postavit vodovod (zkapacitnit) směrem k Líšnému. I tyto podmínky
musí být pro vodovod splněny…
Při splnění podmínek (které byly formulovány již při prvotním šetření po vstupu obce do VHS
Turnov v r. 2005!) se může dolů směrem k Líšnému položit řad.

Tak vstoupí do hry VHS Turnov. Řad je poté možno postavit podél silnice LK č. 28 215 jako
veřejný vodovod. Ten již bude podle SčVK možno provozovat bez hrozby hygienických
problémů s vodou kazící se v trubkách bez odběru.
Nicméně již nyní ztrácíme předjednané externí zdroje financování (LK, MŽP atd.) a další výzvy
nemusíme taktéž stihnout. Za „své“ to postavit nebudeme moci. Problém bude i financování
povrchů silnice.
Co nevíme? Kdy se začnou plnit nezbytné podmínky (SVS a.s. – zdali to zahrnou do plánu),
kdy bude povoleno prodloužení a časové horizonty vůbec. Řada jich není v kompetenci obce.
Jaro 2016? Nebo až 2017?
Jak dlouhý vodovod „v protisměru“ zvládneme postavit?
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a vyjádřilo podporu záměru vodovodu
z Vrátu.
ad 3) Obsazení bytu č. 1 v č.p. 60 Líšný II. díl
Zájem o plně rekonstruovaný byt č.1 projevili:
Rodina Talábových (TP - Líšný II. díl)
Zuzana Simonová (TP - Líšný I. díl)
Daniela Lufinková (TP Koberovy) a Michael Doubek (Jablonec n.N.)
Po diskuzi každý člen zastupitelstva mohl vyjádřit podporu každému zájemci přidělením
jednoho hlasu.
Výsledek hlasování:
Z. Simonová
- 4 hlasy
D. Lufínková a M. Doubek - 2 hlasy
Talábovi
- 0 hlasů
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu Z. Simonové. Jako náhradníci jsou zájemci D.
Lufínková a M. Doubek. Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat zájemce a podepsat
nájemní smlouvu v nejkratším možném termínu. Zastupitelstvo schvaluje zakoupení sporáku do
6 tis,- Kč (resp. příspěvek) a 8tis,- Kč (resp. příspěvek) na kuchyňskou linku (stejné jako u
prvních rekonstruovaných bytů.
ad 4) 1. Rozpočtová změna
Rozpočtová změna č.1 na straně výdajů:
§6171 položka 5222 -65 000,-Kč
§6171 položka 5169 +65 000,-Kč
§6171 položka 5171 +85 000,-Kč (střecha knihovny, vstupní dveře OÚ, vestibul před
knihovnou atd.)
ad 5) Různé
a) Nájemné v obecních bytech
V obecních bytech byl dle podmínek státní dotace uplatněn regulovaný nájem. Ten nedosahoval
ani 30,- / m2. V usnesení zastupitelstva č.ú. 027-15 je určeno zvýšení nájmu na 40,- Kč / m2. Po
přepočtu zastupitelstvo revokuje toto usnesení a stanovuje od 2. pololetí 2015 měsíční nájemné
u bytů č. 3 – 6 ve výši 35,m- Kč / m2.
Zastupitelstvo bude nájem i nadále upravovat směrem nahoru (Brod např. 57,- Kč / m2)
b) Program na podporu sportovní činnosti mládeže
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním programem LK (viz příloha)

c) Smlouva o provedení rekonstrukce vlakové tratě
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy mezi obcí a dodavatelem realizace projektu
„Snížení propadu traťové rychlosti“. Zastupitelstvo požaduje smlouvu doplnit o zřízení kauce
500.000,- Kč ve prospěch zaštěrkování poškození obecního pozemku (akt. komunikace) podél
náspu trati k malému viaduktu stavební dopravou.
d) Pořízení mulčovače
Zastupitelé se prostřednictvím elektronických médií mohli předem vyjádřit k pořízení
mulčovače za traktor za cca 50tis. Kč. Dalším jednáním bylo zjištěno, že takovýto typ není pro
potřeby obce dostatečný. Cena vhodného repasovaného mulčovače by přesáhla 100tis. Kč.
Zastupitelstvo záměr pořízení neschválilo.
e) Zápis místního šetření
Dne 13.3. proběhlo na silnici č. I/10 (E-65) místní šetření, které bylo svoláno s cílem zvýšit
bezpečnost účastníků silničního provozu a především zajistit dodržování zákona o provozu na
pozemních komunikacích.
Účast a závěry dle zápisu z MŠ v příloze. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřuje
starostu dalším jednáním.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
Zapsal: J. Šilhán

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 24.6.2015
USNESENÍ

ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2014
č. u. 047-2015
ZO schvaluje závěrečný účet obce
č. u. 048-2015
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
ad 2) Informace o stavu příprav stavby vodovodu „Vršek“ (inventura zájemců o připojení)
č. u. 049-2015
ZO bere na vědomí vzalo informaci starosty
č. u. 050-2015
ZO vyjadřuje podporu realizaci záměru
ad 3) Obsazení bytu č. 1 v č.p. 60 Líšný II. díl
č. u. 051-2015
ZO schvaluje přidělení nájemního bytu Z. Simonové
č. u. 052-2015
ZO schvaluje 1. náhradníkem D. Lufínkovou a M. Doubka
ad 4) 1. Rozpočtová změna
č.ú. 053-15
ZO schvaluje 1. Rozpočtovou změnu (viz příloha)
§6171 položka 5222 - 65 000,-Kč
§6171 položka 5169 +65 000,-Kč
§6171 položka 5171 +85 000,-Kč
ad 5) Různé
ad a) Nájemné v obecních bytech
č.ú. 054-15
ZO revokuje usnesení č. 027-15 ve prospěch č.u. 055-15
č.ú. 055-15
ZO schvaluje měsíční nájem v obecních bytech č. 3 – 6 ve výši 35,- Kč / m2
ad b) Program na podporu sportovní činnosti mládeže
č.ú. 056-15
ZO bere na vědomí
ad c) Smlouva o provedení rekonstrukce vlakové tratě
č.ú. 057-15
ZO požaduje do smlouvy obce s dodavatelem zakotvit kauci 500.000,- Kč.
ZO pověřuje starostu jednáním s dodavatelem

ad d) Pořízení mulčovače
č.ú. 058-15
ZO neschvaluje pořízení mulčovače
ad e) Zápis místního šetření (bezpečnost na I/10; E-65)
č.ú. 059-15
ZO bere na vědomí informaci

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Hana Kinská

Jiří Šilhán

