5. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne16.9. 2015 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně
ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Kučerová, Šilhán J. Salaba, Šilhán
Omluvení zastupitelé: --Ověřovatelé: Zahradník, Salaba
Hosté: Pajkrtová (odchod po projednání 2. RZ), Řehák
Program:
1. 2. Rozpočtová změna
2. Obecně závazná vyhláška o odpadech
3. Záměr zakoupení pozemků
4. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné. Na úvod P. Šilhán odmítl nadále pořizovat zápis jako reakci na
předchozí kritiku starosty, že zápisy jsou nepoužitelné. Zápis pořizuje starosta.
ad 1) 2. Rozpočtová změna
Starosta s účetní seznámili zastupitelstvo s návrhem 2. RZ, která reaguje na vývoj příjmů a
nezbytné doposud nerozpočtované výdaje.
Rozpočtové příjmy:
Par.
Pol. Txt
Kč + / 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
+ 20 000,0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
+ 10 000,0000 1351 Odvod loterií a podobných her
+5 000,0000 4116 Ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtu
+ 24 000,0000 4122 Neinv. přijaté transf. od krajů
+ 58 000,3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- 150 000,3612 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí
+ 150 000,6402 2223 Finanční vypořádání min. let
555,-

Rozpočtové výdaje:
Par.
Pol. Txt
Kč + / 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
+4 000,3631 5021 OOV
+ 790,3631 5171 Opravy a udržování
+ 20 000,3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
+ 15 000,3745 5169 Nákup ostatních služeb
+ 15 000,3745 5171 Opravy a udržování
+ 5 000,5512 5019 Ostatní platy
+ 2 000,5512 5137 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek
+ 115 000,6171 5031 Povinné poj. na soc. zabezpečení
+ 1 091,6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
+ 8 000,6171 5151 Studená voda.
+ 1 000,6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
- 10 000,6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
- 15 000,6171 5168 Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. technolog. + 7 000,6171 5172 Programové vybavení
+ 12 000,6171 5192 Poskytnuté náhrady
+ 5 000,6171 6130 Pozemky
+ 100 000,Příjmy celkem:
2 978 955,00
Výdaje celkem:
3 412 603,00
Zastupitelstvo prodiskutovalo návrh změny rozpočtu a jednohlasně ji schválilo. I po 2. RZ je
rozpočet ztrátový (deficitní). Rozdíl bude hrazen z přebytku minulých období.
ad 2) Obecně závazná vyhláška o odpadech
Starosta informoval o nezbytnosti přijmout OZV o odpadech s cílem stanovit systém sběru
tříděného odpadu (viz příloha).
Zastupitelstvo vyhlášku jednohlasně schválilo.
ad 3) Záměr zakoupení pozemků
V souvislosti se změnou katastrální operátu nabídla vlastnice J. Kobzíková obci pozemek p.č.
346/2 – 8.260 m2, trvalý travní porost.
Parcela sousedí s obecním pozemkem p.č. 47/1. Lokalita nad tunelem je záložním prostorem
pro rozvoj obce. Spojením parcel vzniká zainvestovatelný prostor pro individuální výstavbu.
Zejména po provedení KPÚ.
Po diskuzi byla nabídková cena stanovena na 100.000,- Kč. Obec bude zároveň hradit
související náklady. Zastupitelstvo záměr jednohlasně schválilo.
ad 5) Různé
a) Veřejnoprávní smlouva – správa RÚJAN
V souvislosti se změnou katastrálního operátu se objevila potřeba korigovat změny v systéme
RÚJAN. S ohledem na nedostatečnou erudici starosty s této oblasti a k riziku způsobení
značných škod na evidenci nemovitostí starosta požádal o schválení žádosti o uzavření
veřejnoprávní smlouvy s obcí Železný Brod na úseku správy dat v RÚJAN.
Zastupitelstvo záměr schválilo a pověřilo starostu dalším jednáním.

b) Obecně závazná vyhláška Požární řád obce
V souvislosti s kontrolou požární dokumentace starosty bylo doporučeno přepracovat strukturu
Požárního řádu obce. Rychle se měnící údaje (tel.č., maily atd.) jsou nyní umístěny do příloh,
není tedy každou změnu řešit opětovným schvalováním OZV.
Zastupitelstvo OZV jednohlasně schválilo.
c) M. Kučerová
- Doporučuje starostovi vytvořit lokální přání jubilantům (líšenské motivy). Starosta se
pokusí přání vytvořit.
- Nebezpečná třešeň u činžáku. Strom je třeba odstranit a do 14ti dnů poté akci nahlásit na
OÚ.
- Diakonie – další možné sbírky, mezi obyvateli je zájem. Starosta se spojí s obcí Malá Skála
a zjistí možnosti svozu.
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
d) Cyklotoulky
Starosta informoval o natáčení, propagaci obce a o spolupráci s obcí Malá Skála. Na FB stránce
je umístěna anonce na vysílané pořady.
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
e) Tuhý komunální odpad
Starosta informoval o výběru administrátorské firmy na tendr k TKO. Cílem je vysoutěžit lepší
ceny za svoz a likvidaci TKO.
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
f) Starosta
– Je třeba rekonstruovat vrata k pytlovému tříděnému, aby někoho nezranila. Zajistí.
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
g) P. Šilhán
Předložil fa č. 1372015 J. Tejmla za rekonstrukci obecní památky – hasičského skladu na
27.600,- Kč.
Požadoval vysvětlení, proč o spoluúčasti nejednalo aktuální zastupitelstvo, upozornil na obecný
text faktury. Kritizoval, že nebylo vyvoláno výběrové řízení na dodavatele.
Starosta odpověděl, že k věci se usneslo v únoru 2014 zastupitelstvo. Text faktury byl předem
konzultován se starostou. Obec pracuje již mnoho let s vnitřní směrnicí na řízení veřejných
zakázek malého rozsahu, ani v tomto případě nebylo nic porušeno.
Je jisté, že ve věci hasičského skladu se jednalo o mimořádnou akci s neobvyklým postupem.
Výsledkem je nicméně podařená rekonstrukce obecní památky, ke které by jinak velmi těžko
došlo.
Starosta doporučil P. Šilhánovi se seznámit s vnitřními dokumenty obce a alespoň se zákonem
č. 128/2000 Sb. O obcích.
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.

K tomu starosta do zápisu upřesňuje:
- 19.2. 2014 zastupitelstvo projednalo záměr napomoci zásadnímu zlepšení vzhledu skládku. Usnesením č. 18.3./13
ji jednohlasně prohlásilo za obecní památku a uložilo starostovi jednat o právě pláště s Ing. Salabou. Ing. Salaba
jako vlastník financoval rekonstrukci částkou 50 tis. Kč.
- zastupitelstvo se v r. 2014 právoplatně rozhodlo, tak, jak učinilo. Nikdo nepodal jakýkoliv podnět k revokaci
usnesení, zůstalo tedy v platnosti.
- text faktury byl odsouhlasen předem starostou, nejednalo se o proplacení konkrétních prací, ale o příspěvek na
rekonstrukci obecní památky.
- podle vnitřní směrnice obce Líšný, která upravuje způsob zadávání VZMR (schválena v ZO 28. února 2008)
může starosta zadat napřímo stavební práce až do ceny 100.000,- Kč. Této částka nebyla

Zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hodin.
Zapsal: Mikeš

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 16.9. 2015
USNESENÍ

ad 1) 2. Rozpočtová změna
č. u. 058-2015
ZO schvaluje 2. Rozpočtovou změnu
Příjmy celkem:
2 978 955,00
Výdaje celkem:
3 412 603,00
ad 2) Obecně závazná vyhláška o odpadech č. u. 049-2015
č. u. 059-2015
ZO schvaluje OZV o odpadech
ad 3) Záměr zakoupení pozemků
č. u. 060-2015
ZO schvaluje záměr zakoupení pozemku od Jany Kobzíkové
ZO pověřuje starostu realizací záměru
ad 4) Různé
ad a) Veřejnoprávní smlouva – správa RÚJAN
č.ú. 061-2015
ZO schvaluje záměr uzavřít VPS s obcí Železný Brod (ORP) pro aktivity v registru RÚJAN
ZO pověřuje starostu jednáním s Železným Brodem
ad b) Obecně závazná vyhláška Požární řád obce
č.ú. 062-2015
ZO schvaluje OZV Požární řád obce

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Salaba

Jiří Zahradník

