V. zasedání zastupitelstva obce Líšný - Mimořádné
5.9. 2011

Přítomni :

Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p. Zahradník, sl. Kučerová,
pí Kinská
Hosté :
sl. Pajkrtová - účetní
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p.Vyvlečka, sl. Kučerová
Program :

1.
2
3.
4.

Územní plán obce Líšný
Rozpočtová změna
Rally Bohemia
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
Dále starosta předložil zastupitelům ke schválení zápisy z III. a IV. Řádného zasedání konané
20.4. a 15.6. 2011
Zápisy bez připomínek, schváleny jednohlasně.
ad 1) Územní plán obce Líšný
V červnu r.2009 byla schváleno zpracování 2.změny ÚP obce Líšný. Podle zákona 183/2006
je však nutné pořídit nový ÚP.
Za účelem výběrového řízení byly osloveny celkem čtyři firmy.Jejich nabídky jsou
k nahlédnutí na OÚ. Po poradě na pověřeném MÚ v Železném Brodě bylo zpracování ÚP
opět ponecháno fi Ateliér Aurum (znají již zdejší problematiku, zpracovávali ÚPO Líšný
v r.2006) za 184.320,- Kč.
Pro zpracování je nutné pořídit dostatečný průzkum mezi občany a zpracovat žádosti o
změny v ÚP. Proto je potřeba požádat o spolupráci MÚ v Železném Brodě a pověřit někoho,
kdo bude zpracovatelem průzkumu a žádostí o změny.
Funkcí koordinátora byl pověřen starosta Jiří Mikeš.
S ohledem na tvorbu ÚP Líšný starosta navrhuje podání žádosti z programu G-17
Libereckého kraje na 1. etapu ve výši 22.000,- Kč (náklady celkem 32.400,- Kč).
ad2)

Rozpočtová změna
Příjmy
pol. 4111
pol. 4112
pol. 4116
pol. 2111
celkové navýšení příjmů

+1.385,- Kč
+11.904,- Kč
+62.000,- Kč
24.000,- Kč
+75.481,- Kč

dotace na sčítání lidu
z úřadu práce

Výdaje

ad3)

ad4)

3745 pol. 5169
+5.000,- Kč
opravy
3741 pol. 5141
+5.000,- Kč
opravy
6171 pol. 5492
+3.000,- Kč
fin.dary obyvatelům
6142 pol. 5366
+24.913,- Kč
vratka dotace
Celkové navýšení výdajů +37.913,- Kč
Zastupitelstvo schválilo 1. rozpočtovou změnu dle uvedeného
Rally Bohemia
Na obec obdržela žádost pořadatelů závodu Rally Bohemia o povolení RZ v úseku
Líšný - Klokočí v sobotu 14.7. 2012.
Zastupitelstvo vyjádřilo předběžný souhlas s tratí RZ Rally Bohemia obcí Líšný.
Různé
a) p. Skoupý - připojení RD na plyn
Starosta seznámil zastupitele s tím, že k povolení této žádosti je třeba uzavřít Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasem se zřízením stavby.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se zřízením stavby a s uzavřením smlouvy.
Pověřuje starostu dalším jednáním.
b) p. Zahradník - připomínka ke stavu cesty za Hajnými na Libentiny
J. Zahradník připomněl potřebu získat cestu do vlastnictví obce aby na ní mohly být
prováděny opravy a zabezpečovací práce. Starosta přislíbil předložení vlastnické
struktury této místní komunikace do dalšího zasedání
c) starosta obce - Žádosti o poskytnutí dotace
Liberecký kraj vypsal 2. kolo výzvy k podávání žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova (G-17). Obec neúspěšně žádala již v 1. kole (místní komunikace Záblatsko a
horní místní komunikace Libentiny).
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti (do 14.10. 2011) z POV s tím, že s ohledem na
stav příprav akce Líšný – zásobování vodou Vršek není vhodné MK asfaltovat (a pak
opět rozkopat pro vodovodní řad). Proto bude prozatím pouze opravena, stejně jako
některé další úseky MK.
Do žádosti je třeba zahrnout i opravu lamp získaných od a.s. Liglass.
Předpokládaná výše nákladů na opravy MK a VO je 400.000,- Kč, podíl obce 100.000,Kč. Projekt je plně v souladu s MPOV.
d) sportovní aktivity v obci
P. Zahradník informoval o zájmu o venkovní nohejbal a kopanou mezi mladými
obyvateli obce. Očekává určité zastřešení obcí. Zastupitelstvo očekává od zájemců výzvu
k jednání, spolupráci je však třeba institucionalizovat. Přípravu obec očekává od TJ
Sokol.

Další připomínky ani náměty do diskuze nebyly
Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hod.

V. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ (MIMOŘÁDNÉ)
15.6. 2011

Usnesení č. IV
Zasedání V. Zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 05.09. 2011 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

č.u. 5.0./11
ZO schvaluje zápisy předchozích ZO, tj. 20.4. a 15.6. 2011
č.u. 5.1./11
ad 2) Územní plán obce Líšný
a) ZO schvaluje pořízení nového digitálního plánu Líšný dle zák. č. 183/2006 Sb.
b) ZO žádá MěÚ Železný Brod o spolupráci při tvorbě nového územního plánu Líšný
c) ZO pověřuje starostu obce Jiřího Mikeše zastupováním obce v činnostech souvisejících
s tvorbou nového územního plán Líšný
d) ZO ukládá starostovi obce předložit žádost o dotaci na 1. etapu KÚLK
č.u. 5.2./11
ad 3) 1. rozpočtová změna
ZO schvaluje 1. rozpočtovou změnu
Příjmy +75.481,- Kč celkem
Výdaje +37.913,- Kč celkem
č.u. 5.3./11
ad 4) Rally Bohemia 2012
ZO vyjadřuje předběžný souhlas s průběhem RZ Rally Bohemia 14.7. 2012
č.u. 5.4./11
Ad 4) Různé
a) p. Skoupý - připojení RD na plyn
ZO souhlasí s provedením stavby a se zřízením věcného břemene
ZO pověřuje starostu Jiřího Mikeše dalším jednáním v této věci
b) vlastnické vztahy na místní komunikaci na dolní Libentiny
ZO ukládá starostovi předložit na dalším zasedání informaci o vlast. vztazích
c) 2. kolo výzvy na předkládání dotací z programu G-17 Libereckého kraje, Program
obnovy venkova (POV)

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckému kraji ve výši cca 300.000,- Kč na
opravy místních komunikací a veřejného osvětlení na projekt o celkové výši cca
400.000,- Kč
ZO schvaluje podíl obce Líšný na projektu ve výši cca 100.000,- Kč
ZO ukládá předsedovi finančního výboru zapracovat dle harmonogramu podíl do výdajů
rozpočtu obce na r. 2011, resp. 2012.
ZO pověřuje starostu Jiřího Mikeše jednáním v této věci, zpracování a předložením
žádosti
d) Venkovní kopaná a nohejbal
ZO bere na vědomí informaci p. Zahradníka

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Milan Vyvlečka

Hana Kinská
místostarostka

Milena Kučerová

