6. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne16.12. 2015 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně
ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán J. Salaba, Šilhán P.
Omluvení zastupitelé: Kučerová
Ověřovatelé: Kinská, Šilhán J.
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. 3. Rozpočtová změna
2. Rozpočtové provizorium
3. Příprava inventur majetku obce
4. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) 3. Rozpočtová změna
Starosta s účetní seznámili zastupitelstvo s návrhem 3. RZ, která reaguje na nezbytné doposud
nerozpočtované výdaje.
Rozpočtové příjmy:
Zvýšení rozpočtovaných příjmů celkem o 13 000,-, Kč
Zvýšení rozpočtovaných výdajů o
400,- Kč
Celkový výsledek oproti II. RZ je zvýšení o 12 600,Zastupitelstvo prodiskutovalo návrh změny rozpočtu a jednohlasně ji schválilo. I po 3. RZ je
rozpočet ztrátový (deficitní). Rozdíl bude hrazen z přebytku minulých období.
ad 2) Rozpočtové provizorium
Starosta informoval o nezbytnosti schválit pro r. 2016 rozpočtové provizorium
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 2015.
Zastupitelstvo rozpočtový výhled jednohlasně schválilo.
ad 3) Příprava inventur majetku obce
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2014 předány inventurní soupisy majetku
obce ke dni 31.12. 2015. Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2016 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.
Účetní a ekonomická:
Salaba J. a Zahradník J.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo složení komisí.

ad 4) Různé
a) Veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod
Máme jako obec zákonnou povinnost provádět zápisy údajů do ISÚI, agendu rozhodování o
rušení trvalých pobytů a při řízení o přestupcích.
Všechny tyto agendy se však u nás provádějí zcela výjimečně. Pro kvalitní zabezpečení těchto
činností je třeba uzavřít s MěÚ Železný Brod příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavření veřejnoprávních smluv pro volební období.
b) Informační středisko
Starosta informoval, že J. Hargašová nehodlá v příští sezóně provozovat Informační středisko
s občerstvením. Na úrovni samosprávy se v loňském roce podpora zařízení stala již
nepřijatelnou.
Na tuto skutečnost reagovala v širokém okolí působící agentura Sundisk. Považují uzavření
objektu za krok proti destinačnímu managementu, zejména, když byly prostředky obce na
propagaci svého území vynaloženy. Navrhuje úhradu sezónních provozních nákladů Další
jednání za účasti obce i J. Hargašové se povedou v 1. čtvrtletí 2016.
Zastupitelstvo vzalo stav na vědomí.
c) Informace starosty
- SPÚ Liberec převedl pozemek p.č. 3614 soukromému restituentovi. Na pozemku jsou
umístěny vodovodní přípojky a plyn pro Nové domky. Starosta již ve věci působí.
- Centrální orgány doposud tragicky nestíhají plánovací období pro prostředky EU na období
2014 – 2020. Je nebezpečí, první výzvy se objeví ve 2. Polovině r. 2016… Navíc dle
současného stavu není podpora potřebně zaměřena na venkovské obce.
- Vznesl na zastupitele požadavek podpory tvorby rozpočtu a jeho filozofie vůbec. Rozumné
určení priorit výdajů. Nutnost držet finanční rezervu pro případ neočekávaných možností
nákupu pozemků atd.
- Informoval o zahájení postupu státních orgánů při kontrole nakládání s odpadními vodami.
Jsou možné v podstatě 3 způsoby. Bezodtoká jímka s prokazatelným vývozem (pouze na
ČOV, jinam již nelze!); domovní čistírna odpadních vod (povolení max. na 10 let); připojení
na splaškovou kanalizaci. Povolení vydaná podle starého zákona již totiž vypršela…
- Připomněl nezbytnost dokončení dokumentace související se zásahovou jednotkou obce.

Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za práci a popřál pohodové svátky.
Zasedání bylo ukončeno ve 19:25 hodin.
Zapsal: Mikeš

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 16.12. 2015
USNESENÍ

ad 1) 3. Rozpočtová změna
č. u. 063-2015
ZO schvaluje 2. Rozpočtovou změnu
ad 2) Rozpočtové provizorium
č. u. 064-2015
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2016
ad 3) Příprava inventur majetku obce
č. u. 065-2015
ZO bere na vědomí přípravu inventur majetku obce
ad 4) Různé
a) ad a) Veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod
č.ú. 066-2015
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s MěÚ Železný Brod pro volební období 2014 –
2018:
- Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údaj§ do ISÚI, adres a nemovitostí
podle zák. 111/2009 Sb.
- Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku agendy
rozhodování o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
- Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o
přestupcích
ZO pověřuje starostu jednáním s Železným Brodem
b) ad b) Informační středisko
č.ú. 067-2015
ZO bere na vědomí informaci
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