7. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne16.03. 2016 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně
ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán J. Salaba, Kučerová
Omluvení zastupitelé: Šilhán P. (příchod 20:05)
Ověřovatelé: Zahradník, Salaba
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. Inventury k 31.12. 2015
2. Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2016
3. Místní program rozvoje vesnice (MPV)
4. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Inventury k 31.12. 2015
Účetní seznámila zastupitelstvo s výsledky inventur. Poděkovala členům komisí za práci.
Následně předložila seznam předmětů k vyřazení (viz příloha) v celkové hodnotě 27.691,- Kč
Zastupitelstvo vzalo výsledky inventur na vědomí a schválilo vyřazení dle přílohy
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) Program rozvoje venkova LK na r. 2016
Starosta informoval o vyhlášení POV LK na r. 2016 včetně jednotlivých podprogramů.
Navrhnul podání žádosti na opravu místní komunikace od Hošků k obecnímu úřadu včetně
odvodnění, zpevnění ploch a oprav souvisejících objektů (zídky atd.).
Zastupitelstvo po diskuzi jednohlasně schválilo podání žádosti v celkové výši do 500.000,- Kč
s účastí obce 50%+ a rozhodlo o rezervaci finančních prostředků 250.000,- Kč na spoluúčast.
Uložilo starostovi podat žádost na LK.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Místní program obnovy vesnice
Starosta upozornil na mnohaletou existenci MPOV. Jedná se o živý dokument, který je třeba
aktualizovat, doplňovat, měnit priority atp. S ohledem na nové plánovací období je třeba jej
podrobit diskuzi a provést sběr námětů a nápadů.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Předpokládá se osobní angažovanost všech
zastupitelů (příloha).
Bez usnesení.
ad 4) Různé
a) Odprodej pozemků v zahrádkářské kolonii
Starosta opět otevřel letitý úkol odprodeje obecních pozemků přeparcelovaných podle GP č.
186-21b/2004 (náčrt v příloze) v zahrádkářské kolonii Líšný předem určeným zájemcům
(současným uživatelům – viz příloha).

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo záměr prodeje a uložilo starostovi vyvěsit záměr na ÚD
obce.
(+ 6, - 0, ? 0)
b) Fond požární ochrany Libereckého kraje
Starosta informoval o otevření příjmu žádostí do FPO LK. Po dohodě s SDH Líšný a se
zásahovou jednotkou obce informoval o záměru podat žádost na znovuvybavení členů ZJ
dýchací technikou. Jde o projekt v celkové ceně cca 130tis. Kč, podíl obce 50%+.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo podání žádosti v celkové výši do 130.000,- Kč s účastí
obce 50%+ a rozhodlo o rezervaci finančních prostředků 65.000,- Kč na spoluúčast.
(+ 6, - 0, ? 0)
c) Infocentrum a bufet v prodejně
Starosta informoval o zájmu s.r.o. Sundisk (Žlutá plovárna na Malé Skále) pronajmout prostory
uvolněné po rezignaci p. Hargašové.
Předložil stručný podnikatelský záměr firmy (příloha).
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí, vyjádřilo souhlas s pronájmem objektu za 1,- Kč a
rok (nájemce bude hradit energie a bude držet provozní náklady) a uložilo starostovi projednat
nájemní smlouvu.
(+ 6, - 0, ? 0)
d) Informace starosty
- O poškozování pozemků v KÚ Líšný černou zvěří informoval starosta příslušné Myslivecké
sdružení v Železném Brodě.
- V odpovědi se tento uživatel honitby vyviňuje z odpovědnosti, protože obecní hřiště není
honebním pozemkem ve smyslu zákona. Tuto skutečnost potvrzuje i nezávislé právní
posouzení právní poradny Svazu měst a obcí (přílohy).
- Účetní a starosta seznámili zastupitelstvo s úvodní variantou rozpočtu obce na r. 2016
(příloha). Rozpočet projedná finanční a kontrolní výbor a po vyvěšení jeho návrhu na ÚD
obce dubnové zastupitelstvo.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:25 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

Zapsal: Mikeš

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 16.03. 2016
USNESENÍ
ad 1) Inventury k 31.12. 2015
č. u. 068-2016
ZO bere na vědomí výsledky inventur
ZO schvaluje vyřazení předmětů dle přílohy (celkem v hodnotě 27.691,-Kč)
ad 2) Program rozvoje venkova LK na r. 2016
č. u. 069-2016
ZO schvaluje podání žádosti v celkové výši do 500.000,- Kč s účastí obce 50%+ a s tím i
rezervaci finančních prostředků 250.000,- Kč na spoluúčast.
č. u. 070-2016
ZO ukládá starostovi podat žádost na LK.
ad 4) Různé
a) Odprodej pozemků v zahrádkářské kolonii
č. u. 071-2016
ZO schvaluje záměr odprodeje obecních pozemků přeparcelovaných podle GP č. 186-21b/2004
(náčrt v příloze) v zahrádkářské kolonii Líšný předem určeným zájemcům (současným
uživatelům).
č. u. 072-2016
ZO ukládá starostovi vyvěsit záměr na ÚD
b) Fond požární ochrany Libereckého kraje
č. u. 073-2016
ZO schvaluje podání žádosti v celkové výši do 130.000,- Kč s účastí obce 50%+ a s tím i
rezervaci finančních prostředků 65.000,- Kč na spoluúčast.
c) Infocentrum a bufet v prodejně
č. u. 074-2016
ZO bere informaci na vědomí
č. u. 075-2016
ZO schvaluje pronájem objektu za 1,- Kč a rok
č. u. 076-2016
ZO ukládá starostovi projednat nájemní smlouvu.

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba

Jiří Zahradník

Ověřovatelé zápisu:

