12. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 15.3. 2017 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán P., Kučerová
Nepřítomni: Salaba (pracovní povinnosti)
Ověřovatelé: Kinská, Kučerová
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. Rozpočet obce na r. 2017
2. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017
3. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Rozpočet obce na r. 2017
Starosta bod uvedl. Účetní seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na r. 2017. Rozpočet
byl řádně před jednáním vyvěšen a byl projednán na společném jednání finančního a
kontrolního výboru. Doporučení ke schválení formuloval J. Zahradník.
V průběhu projednávání kapitol rozpočtu zastupitelstvo provedlo několik změn či doplnění
oproti rozpočtu vyvěšenému na úřední desce:
Příjmy
Beze změn
Výdaje
2212 5169 + 200.000,- Kč Kč (nákup ostat. služeb – silnice -„Humanizace“) = 699.000,- Kč
Navýšení bylo reakcí na výsledky výběrového řízení na dodavatele realizace
„Humanizace“, kde žádný ze tří zájemců nedodržel předpokládanou poptávanou cenu.
3612 5171 + 50.000,- Kč –(nákup ostat. služeb – bytové hospodářství) = 60.000,- Kč
Navýšení bylo vyvoláno záměrem vymalovat chodby a schodiště a zajistit následně
úklid profesionální firmou.
3722 5139 +25.000,- Kč (nákup mat. jinde neuved. – odpady) = 205.000,- Kč
Navýšení bylo vyvoláno očekávanou realizací akce „domovní kompostéry“.
Celkem rozpočtované příjmy a výdaje:
Příjmy
2.839.800- Kč
Výdaje
2.854.757,- Kč
Rozpočet je schválen jako schodkový. Ke krytí schodku bude použit přebytek předchozích let.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočet obce na r. 2017.
(+ 6, - 0, ? 0)

ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017
Účetní s dokumentem seznámila zastupitelstvo. Ten vychází z předpokládaného růstu daňových
příjmů obce. Obec prozatím nepracuje s žádnými úvěry. To se může změnit v případě získání
dotací a jejích nezbytného spolufinancování.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Různé
a) „Humanizace“ a „pryč s kalužemi a bahnem“
Starosta informoval o výběru dodavatele na realizaci projektu „Humanizace“ s dotací
Libereckého kraje z POV na „Pryč s blátem a kalužemi“.
8. března 2017 komise ve složení Šilhán P., Šilhán J., H. Kinská, J. Zahradník, J. Mikeš tří
zájemců. Jediným kritériem byla nabídková cena. Komise sestavila pořadí následovně:
1. a.s. Strabag
583.828,- Kč
2. s.r.o. Jizerskohorská stavební 690.584,- Kč
3. S.I.Z. s.r.o. Velké Hamry
699.442,- Kč
Projekční cena byla 558.616,- Kč, očekávaná výzvou 499.000,- Kč (vše s DPH 21%).
Zastupitelstvo stav řízení vzalo na vědomí. Schválilo výsledky výběrového řízení. Ukládá
starostovi uzavřít smlouvu s vítěznou a.s. Strabag tak, aby byly dodrženy podmínky dotace
Libereckého kraje.
(+ 6, - 0, ? 0)
b) Inventury k 31.12. 2016
Účetní seznámila zastupitelstvo s výsledky inventur. Poděkovala členům komisí za práci.
Zastupitelstvo vzalo výsledky inventur na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
Zapsal: Ing. Jiří Mikeš, starosta
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 15.03. 2017
USNESENÍ
ad 1) Rozpočet obce na r.2017
Příjmy
2.839.800- Kč
Výdaje
2.854.757,- Kč
ZO schvaluje takto rozpočet na r. 2017
č. u. 114-2017
ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017
ZO schvaluje .střednědobý výhled rozpočtu pro r. 2017
č. u. 115-2017
ad 3) Různé
a) „Humanizace“ a „Pryč s kalužemi a bahnem!“
ZO schvaluje zprávu komise pro otevírání obálek a návrh vítěze – a.s Strabag
č.u. 116-2017
ZO ukládá starostovi uzavřít s vítěznou a.s. Strabag smlouvu o dílo tak, aby bylo vyhověno
podmínkám dotace Libereckého kraje
ZO uděluje starostovi pravomoc vyjednávání se stavebním dozorem a dodavatelem s cílem
zabezpečit jednotný a bezproblémový postup stavby a její ukončení.
b) Inventury k 31.12.2016
ZO bere na vědomí
č. u. 117-2017

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

H. Kinská

M. Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

