8. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 27.04. 2016 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně
ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Kučerová, Salaba
Nepřítomni: Šilhán P., Šilhán J.
Ověřovatelé: Kinská, Kučerová
Hosté: Pajkrtová, Král
Program:
1. Rozpočet obce na r. 2016
2. Rozpočtový výhled
3. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné. Upozornil, že k přijetí usnesení je stále třeba 4 hlasy pro.
ad 1) Rozpočet obce na r. 2016
Starosta bod uvedl. Účetní seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na r. 2016. Rozpočet
byl řádně před jednáním vyvěšen a byl projednán na společném jednání finančního a
kontrolního výbor. Doporučení ke schválení zastupitelstvu formuloval J. Salaba.
Návrh rozpočtu obce (viz příloha):
Příjmy:
3.304.500,- Kč
Výdaje:
2.461.430,- Kč
Rozpočet je přebytkový (+843.070,- Kč). Zastupitelstvo návrh rozpočtu jednohlasně schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 2) Rozpočtový výhled
Účetní seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem. Vychází z předpokladu růstu
daňových příjmů. Obec prozatím nepracuje s žádnými úvěry. To se může změnit v případě
získání dotací a jejich nezbytného předfinancování.
Rozpočtový výhled v příloze.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 3) Různé
a) Infocentrum a bufet
Starosta informoval zastupitelstvo o architektonickém návrhu úprav uvedeného prostoru (viz
příloha) na náklady s.r.o. Sundisk, který je nájemcem.
S ohledem na realizaci úprav se otevření posune až před 46. Ročník Líšenských pochodů
Českým rájem.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 5, - 0, ? 0)

b) GreenWay Jizera
Starosta informoval o fondu na údržbu stávajícího úseku GW Jizera, do které přispívají všechny
obce, jejichž katastry trasa prochází. Spravuje jej odděleně od účetnictví sdružení s. Český ráj.
Dále informoval o dokončování projekčních prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí
(DÚR) netrpělivě očekávaného úseku Líšný – Železný Brod (ŽB). V řešení je především průtah
Železným Brodem, ve kterém bude pravděpodobně využit liebigův viadukt přes Jizeru u ČOV
V Brodě. Povodí Labe (PLA) v reakci na studii zvýšení hladiny ne nepatrném vstupu stavby do
koryta Jizery o cca 1cm požadoval odbagrování protějšího břehu v délce přes 600m.
Situaci dále komplikuje situace v lesním družstvu na KÚ Líšný (cca 25 vlastníků). S existujícím
zájemcem o koupi těchto cca 50 ha starosta ŽB jednal o budoucím odprodeji pozemků pod
Tento úsek GW je v přípravě 3. rok, víme, že úsek do Turnova trval celkem let 9.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 5, - 0, ? 0)
Zasedání bylo ukončeno ve 20:10 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se
Zapsal: ing. Jiří Mikeš

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 27.04. 2016
USNESENÍ
ad 1) Rozpočet obce na r. 2016
č. u. 077-2016
Příjmy:
3.304.500,- Kč
Výdaje:
2.461.430,- Kč
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2016
ad 2) Rozpočtový výhled
č. u. 078-2016
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
ad 3) Různé
ad a) Infocentrum a bufet
č. u. 079-2016
ZO bere na vědomí informaci starosty
ad b) GreenWay Jizera
č. u. 80-2016
ZO bere na vědomí informaci starosty

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ing. Jaroslav Salaba

Jiří Zahradník

Ověřovatelé zápisu:

