9. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 15.06. 2016 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Kučerová, Šilhán P., Šilhán J.
Nepřítomni: Ověřovatelé: Šilhán J., Zahradník J.
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2015
- Závěrečný účet
- Rozvaha
- Výkaz ZZ
- Příloha k ÚZ
2. 1. Rozpočtová změna
3. Prodej pozemků obce v zahrádkářské kolonii předem určeným vlastníkům
4. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2015
Starosta bod uvedl. Zpráva kontrolora Libereckého kraje vyznívá pro obec příznivě, neobsahuje
žádná zjištění chyb či nedostatků. V dohodě s kontrolorkou bude obec kontrolována ve dvou
krocích. V závěru probíhajícího roku a ve 2. čtvrtletí roku příštího.
Účetní seznámila zastupitelstvo s dalšími souvisejícími dokumenty – závěrečným účtem,
rozvahou, výkazem zisků a ztrát a s přílohou k účetní uzávěrce.
(+ 7, - 0, ? 0)
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.
(+ 7, - 0, ? 0)
ad 2) Rozpočtová změna č. 1
Účetní předložila návrh 1. rozpočtové změny.
Příjmy
1332
+ 25.000,- Kč (příjmy za znečišťování ovzduší)
Výdaje
3745/5139
+5.000,- Kč veřejná zeleň
Na návrh reagovala doplněním M. Kučerová se žádostí o instalaci nového hracího prvku pro
větší děti v parku U vodníka.
3745/5136
+40.000,-

Zastupitelstvo s navýšením dle návrhu m. Kučerové jednohlasně souhlasilo a následně schválilo
1. rozpočtovou změnu:
Příjmy
+25.000,- Kč
Výdaje
+45.000,- Kč
(+ 7, - 0, ? 0)
ad 3) Prodej pozemků obce v zahrádkářské kolonii předem určeným vlastníkům
Záměr prodeje byl vyvěšen a zastupitelstvo se vrací k někdejšímu souhlasu prodeje předem
určeným kupujícími – současným uživatelům. Zastupitelstvo trvá na ceně 50,- Kč/m 2 s tím, že
kupující jsou povinnni uhradit na svůj náklad veškeré související platby a poplatky. Upřímnou
snahou zastupitelů je konečně prodat parcely.
(+ 7, - 0, ? 0)
ad 4) Různé
a) Bezúplatný převod pozemků ČR obci
Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou upřesnění dřívějšího usnesení ve věci bezúplatného
převodu pozemků státu ve správě SPÚ ČR na obec.
Následně zastupitelstvo jednohlasně schválilo bezúplatný převod pozemkových parcel č. 181/1
a 280 v KÚ a obci Líšný na obec Líšný.
(+ 7, - 0, ? 0)
b) Odpady
Starosta informoval o několikaměsíční činnosti na přípravě zadání veřejné zakázky „Komplexní
nakládání s odpady“ (KNsO). Do akce se zapojilo přes 20 zejména menších obcí vč. Líšného.
Cílem je vysoutěžit lepší cenu za odpady a zajistit zároveň kvalitnější služby.
a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o centralizovaném zadání veřejné
zakázky KNsO v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných
zakázkách v platném znění, mezi obcí Malá Skála jako centrální zadavatelem a naší obcí.
Zastupitelstvo jednohlasně smlouvu schválilo a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
(+ 7, - 0, ? 0)
b) Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce
KNsO (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle §
27 zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění mezi obcí Líšný jako
budoucím objednatelem a vybraným uchazečem jako budoucím poskytovatelem.
Zastupitelstvo návrh smlouvy jednohlasně schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem.
(+ 7, - 0, ? 0)
c) Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zadávací dokumentací k veřejné zakázce KNsO zadávané
v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, vč. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.
Zastupitelstvo Zadávací dokumentaci jednohlasně schválilo a pověřilo ve věci starostu
dalším jednáním.
(+ 7, - 0, ? 0)
Dokumenty jsou přílohou zápisu
c) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu

Starosta informoval zastupitelstvo, že vzhledem ke změně je nezbytné upravit i příslušnou
vyhlášku. Zastupitelstvo vzhledem k nutnosti přesně determinovat akce s výjimkou
z dodržování nočního klidu doporučilo doplnit i další se známým termínem.
d) Kauce na nájem Z. Simonové
Za starostu se obrátila se žádostí Z. Simonová, nájemkyně obecního bytu č.1 se žádostí o
navrácení kauce 9.000,-. Nájemkyně splnila podmínku zadržení kauce na 12ti měsíců a řádně
platí poplatky spojené s nájmem i nájem.
Zastupitelstvo jednohlasně navrácení kauce odsouhlasilo.
(+ 7, - 0, ? 0)

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

Zapsal: Ing. Jiří Mikeš

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 15.06. 2016
USNESENÍ
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2015
č. u. 081-2016
ZO bere na vědomí zprávu nezávislého auditora bez výhrad a
ZO schvaluje
- Závěrečný účet
- Rozvahu
- Výkaz ZZ
- Přílohu k ÚZ
ad 2) 1. Rozpočtová změna
č. u. 082-2016
Příjmy
+25.000,- Kč
Výdaje
+45.000,- Kč
ZO schvaluje 1. rozpočtovou změnu
ad 3) Prodej pozemků obce v zahrádkářské kolonii předem určeným vlastníkům
č. u. 083-2016
ZO schvaluje prodej předmětných pozemků dle GP za 50,- Kč/m2 předem určeným zájemcům
(viz příloha)
ad 4) Různé
a) Bezúplatný převod pozemků ČR obci
č. u. 084-2016
ZO schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 181/1 a 280 v KÚ a obci Líšný do vlastnictví obce.
b) Odpady
č. u. 085-2016
ad a) ZO schvaluje smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky Komplexní
nakládání s odpady v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb. O
veřejných zakázkách v platném znění, mezi obcí Malá Skála jako centrální zadavatelem a
Líšný.
ZO pověřuje starostu jejím podpisem.
č. u. 086-2016
ad b) ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb k veřejné zakázce Komplexní nakládání
s odpady (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle
§ 27 zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění mezi obcí Líšný jako
budoucím objednatelem a vybraným uchazečem jako budoucím poskytovatelem.
ZO pověřuje starostu jejím podpisem.
č. u. 087-2016
ad c) ZO schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Komplexní nakládání s
odpady zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, vč. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
ZO pověřuje starostu dalším jednáním.

c) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu
č. u. 088-2016
ZO schvaluje OZV č.1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu
d) Kauce na nájem Z. Simonové
č. u. 089-2016
e) ZO schvaluje navrácení kauce 9.000,- Kč Z Simonové

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Šilhán

J. Zahradník

Ověřovatelé zápisu:

