14. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 20.09. 2017 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Šilhán P., Šilhán J., Kučerová, Salaba
Nepřítomni: Kinská (společenské povinnosti)
Ověřovatelé: Šilhán J., Kučerová
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. 2. Rozpočtová změna
2. Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice a automobilové cisterny
3. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad. 1) Rozpočtová změna č. 2
Účetní předložila návrh 2. rozpočtové změny.
Příjmy
0000 4111 +22.000,- Kč (neinv. transfery… od VVS)
0000 4122 -165.560,- Kč (neinv. transfery… od LK – mylně rozpočtovaná dotace)
3772 2324 +5.000,- Kč (přijaté nekapitál. příspěvky)
6171 2111 +15.000,- Kč (příjmy z poskytování služeb)
6171 2131 +77.000,- Kč (příjmy z pronájmu pozemků)
6171 2132 -76.000,- Kč (příjmy z pronájmu ost. nemovit.)
Výdaje
2310 5151 -30.000,- Kč (studená voda)
2329 5171 +20.000,- Kč (opravy a udržování – voda)
3832 5021 +10.000,- Kč (OOV péče o hřbitov)
3745 5021 +20.000,- Kč (OOV nátěry a veřejná zeleň)
3745 5139 +20.000,- Kč (materiál pro zeleň)
3745 5156 +15.000,- Kč (PHM pro zeleň)
5512 5137 +90.000,- Kč (dýchací technika pro ZJ)
5512 5171 +50.000,- Kč (opravy techniky ZJ)
6114 5175 +7.000,- Kč (volby do PS, OOV)
6114 5139 +7.000,- Kč (volby do PS, materiál)
6114 5169 +7.000,- Kč (volby do PS, služby)
6114 5175 +1.000,- Kč (volby do PS, pohoštění)
6171 5139 +20.000,- Kč (materiál)
6171 5151 +50.000,- Kč (studená voda)
6171 5321 +1.000,- Kč (transf. obcím)
6171 5362 +2.500,- Kč (daně a poplatky)
6171 5492 03.000,- Kč (dary obyvatelstvu)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 1. rozpočtovou změnu:
Příjmy
-122.560,- Kč
Výdaje
+293.500,- Kč

Schodek 416.060,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých období.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice a automobilové cisterny
Starosta informoval o poptávkovém řízení. Reagovaly 3 firmy, z toho 2 neposkytují stavební
práce. Nejdůvěryhodnější řešení vč. dodávek st. prací nabídla firma A-Zet s.r.o. Jablonec n.N.
Byla vyzvána předložení kompletního rozpočtu a návrhu SoD. Realizace musí proběhnout
v letošním roce.
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo mu pokračovat v zajišťování stavby a
dodávky vrat.
(+ 6, - 0, ? 0)
J. Šilhán informovoval o stavu automobilové cisterny. Již při dopravě bylo shledáno, že 5.
Rychlostní stupeň lze zařadit obtížně. Dále byl sejmut naviják, který byl uveden v TP vozidla.
SDH Líšný svépomocí vybourala dožilé vestavby v nástavbě vozidla. Tím se zjistilo, že za
nádrží na zpěňovadlo je prorezavělý 1. plášť nádrže na hasící vodu. Vozidlo je postiženo i
částečnou korozí (bylo známo).
Za většinu těchto závad nelze vinit obec Bavorov. I tak je cena vozidla mimořádně příznivá.
Zastupitelstvo vzalo zprávu J. Šilhána na vědomí a uložilo mu pokračovat v zajišťování
rekonstrukce vozu.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Různé
a) Úklid veřejných prostor č.p. 60
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem provedení úklidu veřejných prostor a OÚ (po
malování a po 40 letech) profesionální firmou:
Okno 25,- Kč/m2
Koberec 40,- Kč/m2
Schody 60,- Kč/m2
Termín provedení - 1.X. neděle…
Cena by neměla přesáhnout 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo úklid podle informací starosty jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
b) Liglass.a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem insolvenčního řízení a.s. Liglass. Správkyně trvá
stále na prodeji celého LV jako celku.
Tím patrně definitivně padá záměr odkupu a rekonstrukce ČOV naproti hasičské zbrojnici. VHS
Turnov v r. 2018 zadá tudíž zpracování PD na ČOV pro komunální potřeby Líšného.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty.
(+ 6, - 0, ? 0)
c) Traktor
Starosta upozornil na nezbytnost rozsáhlejší opravy obecního traktoru. Poruchu vykazuje přední
hnaná náprava a je zřejmý i únik maziv. Byla domluvena prohlídka a oprava. Lze očekávat cenu
opravy okolo 70.000,- Kč. Jednáním s dodavatelem byl pověřen J. Kinský. Obecní traktor
pracuje při údržbě zeleně, především při zimní údržbě a při jednotlivých službách obyvatelstvu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty.
(+ 6, - 0, ? 0)

d) Outsorcing
Starosta upozornil na rozpor v záměrech zastupitelstva. Údržbu zeleně bylo třeba řešit
objednávkou externí služby, ale taktéž vlastními silami, vč. nákupu profesionální techniky. Pro
provoz vlastní techniky (náklad do 1 mega) obec nemá doposud personál (nelze řešit tím, že má
kdokoliv čas a chuť). Prozatím obec své potřeby řeší pomocí TSJ s.r.o. a TZB s.r.o. Závěrečný
účet obce může dát ucelenou informaci o rentabilitě obou cest.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty.
(+ 6, - 0, ? 0)
Zasedání bylo ukončeno ve 20:20 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

Zapsal: Ing. Jiří Mikeš

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 20.09. 2017
USNESENÍ
ad 1) 2. Rozpočtová změna
č. u. 125-2017
Příjmy
-122.560,- Kč
Výdaje
+293.500,- Kč
ZO schvaluje 2. rozpočtovou změnu
ad 2) Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice a automobilové cisterny
č. u. 126-2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty.
č. u. 127-2017
Zastupitelstvo ukládá starostovi pokračovat v zajišťování stavby a dodávky vrat.
č. u. 128-2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu J. Šilhána
č. u. 129-2017
Zastupitelstvo ukládá J. Šilhánovi pokračovat v zajišťování rekonstrukce vozu.
ad 4) Různé
a) Úklid veřejných prostor č.p. 60
č. u. 130-2017
ZO schvaluje provedení úklidu veřejných prostor dle návrhu.
b) Liglass a.s.
č. u. 131-2017
ZO bere na vědomí informaci starosty o starosty o Liglass a.s.
c) Traktor
č. u. 132-2017
ZO bere na vědomí informaci o obecním traktoru
d) Outsorcing
č. u. 133-2017
ZO bere na vědomí informaci
Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Šilhán

M. Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

