13. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 21.06. 2017 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán P., Šilhán J.
Nepřítomni: Kučerová (nemoc)
Ověřovatelé: Šilhán J., Zahradník J.
Hosté: Pajkrtová, Řehák
Program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2016
- Závěrečný účet
- Rozvaha
- Výkaz ZZ
- Příloha k ÚZ
2. Zakoupení automobilové cisterny pro ZJ obce a související náklady
3. 1. Rozpočtová změna
4. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2016
Starosta bod uvedl. Zpráva kontrolora Libereckého kraje vyznívá pro obec příznivě, neobsahuje
žádná zjištění chyb či nedostatků. V dohodě s kontrolorkou bude pro příště obec kontrolována
ve dvou krocích. V závěru probíhajícího roku a ve 2. čtvrtletí roku příštího.
Účetní dále seznámila zastupitelstvo s dalšími souvisejícími dokumenty – závěrečným účtem,
rozvahou, výkazem zisků a ztrát a s přílohou k účetní uzávěrce.
Zastupitelstvo dokumenty jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) Zakoupení automobilové cisterny pro ZJ obce a související náklady
J. Šilhán jako člen ZJ obce a seznámil zastupitelstvo s možností zakoupit automobilovou
cisternu Karosa z obce Blatná za 280.000,- Kč (odhadní cena).
Předložil základní fotodokumentaci.
Zastupitelstvo návrh jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
Nové vozidlo je vyšší, než stávající cisterna. Proto bude nutno změnit systém parkování a zvýšit
a rozšířit vjezd do 2. stání zprava. V rámci stavebních úprav přistoupí i k výměně dvoukřídlých
vrat za sekční, spouštěcí a zateplená. Starosta vyjde z úvodních poptávek J. Šilhána a poptá
celkové řešení – včetně stavební dodávky.
Celkový náklad je odhadován na cca 150.000,- Kč.
Zastupitelstvo záměr jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)

Rozpočtová změna č. 1
Účetní předložila návrh 1. rozpočtové změny.
Příjmy
0000 1122 +49.950,. Kč (daň z příjmu právnických osob za obce)
0000 1332 +25.000,- Kč (příjmy za znečišťování ovzduší)
0000 1382 + 3.733,- Kč (zrušený odvod z loterií…)
3745 2111 +30.000,- Kč (veřejná zeleň)
Výdaje
2212 5169 +300.000,- Kč (vícepráce na úpravách MK u OÚ – Humanizace“)
3745 5137 +25.000,- Kč (veřejná zeleň)
3745 5171 +50.000,- Kč (veřejná zeleň, opravy a udržování)
5512 5167 +3.000,- Kč (PO školení)
5512 5171 +200.000,- Kč (PO opravy a udržování vrata, technika
5512 6123 +280.000,- Kč (automobilová cisterna)
6171 5169 +20.000,- (nákup ostatních služeb)
5169 5171 +5.000,- Kč veřejná zeleň
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 1. rozpočtovou změnu:
Příjmy
+108.683,- Kč
Výdaje
+880.000,- Kč
Schodek 771.317,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých období.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 4) Různé (úpravy MK u OÚ)
a) Humanizace
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozsahem končících stavebních prací na MK. Nad rámec
zadání doporučil stavební dozor investora změnu typu zatravňovacích dlaždic, použití deponie
výkopku u viaduktu, změnu řešení odvodňovacích žlabů z řešeném území (kryté místo
otevřených a změnu systému sběru dešťových vod.
Starosta všechny návrhy akceptoval, což vede ke zdražení díla o cca 150.000,- Kč. K uzavřené
smlouvě se zhotovitelem bude uzavřen dodatek.
Zastupitelstvo postup starosty jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
b)
c) 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
d) 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.
e) 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

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 21.06. 2017

USNESENÍ
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2015
č. u. 118-2017
ZO bere na vědomí zprávu nezávislého auditora bez výhrad a
ZO schvaluje
- Závěrečný účet
- Rozvahu
- Výkaz ZZ
- Přílohu k ÚZ
ad 2) Zakoupení automobilové cisterna pro ZJ obce a související náklady
č. u. 119-2017
ZO schvaluje zakoupení automobilové cisterny Karosa z obce Blatná za 280.000,- Kč
ad 3) 1. Rozpočtová změna
č. u. 120-2016
Příjmy
+108.683,- Kč
Výdaje
+880.000,- Kč
ZO schvaluje 1. rozpočtovou změnu
ad 4) Různé
a) ŠKOLSTVÍ
č. u. 121-2017
ZO schvaluje OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
č. u. 122-2017
ZO schvaluje OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
b) Odpady
č. u. 123-2017
ad a) ZO schvaluje trvání smlouvy 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. 124-2017
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. 125-2016
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.

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Šilhán

J. Zahradník

Ověřovatelé zápisu:

