15. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 13.12. 2017 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Šilhán P., Šilhán J., Salaba, Kinská
Nepřítomni: Kučerová (nemoc)
Ověřovatelé: Salaba, Kinská
Hosté: Pajkrtová, Kavka, Řehák, Pavlát
Program:
1. Rozpočtová změna č. 3
2. Rozpočtové provizorium
3. Rally Bohemia 2018
4. Příprava inventur majetku obce k 31.12.
5. Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu
k informacím¨
6. Informace k a.s. Liglass
7. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad. 1) Rozpočtová změna č. 3
Účetní předložila návrh 2. rozpočtové změny.
Příjmy
0000 1111
0000 1121
0000 1211
0000 1339
0000 1511

+100.000,- Kč (daň z příjmu FO)
-40.000,- Kč (daň z příjmu FO)
+100.000,- Kč (DPH)
+25.000,- Kč (ost. popl. za ŽP)
-60.000,- Kč (daň z nemovitých věcí)

Výdaje
2212 5169
3612 5137
3612 5171
3631 5171
3632 5021
3745 5021
3745 5139
3745 5171
5512 5156
5512 6123
6114 5161
6114 5169
6171 5021
6171 5139
6171 5162
6171 5167

+10.000,- Kč (silnice)
+7.000,- Kč (DHDM byty)
-40.000,- Kč (opravy byty)
+5.00,- Kč (VO opravy a udržování)
+3.000,- Kč (OOV hřbitov)
+10.000,- Kč (OOV pro zeleň)
+5.000,- Kč (DHDM zeleň)
+25.000,- Kč (ostatní služby zeleň)
+1.000,- Kč (PHM hasiči)
+25.000,- Kč (dopravní prostředky hasiči)
+3.500,- Kč (poštovní služby volby)
-3.500,- Kč (ostatní služby volby)
+20.000,- Kč (OOV MS)
+15.000,- Kč (materiál MS)
+2.000,- Kč (telekomunikace MS)
+5000,- Kč (školení MS)

6171 5171
6171 5175
6171 5179
6171 5492
Zastupitelstvo
Příjmy
Výdaje

+5.000,-Kč (opravy MS)
+7.000,- Kč (pohoštění MS)
+27.000,- Kč (ost. nákupy MS)
+2.000,- Kč (dary obyvatelstvu)
jednohlasně schválilo 1. rozpočtovou změnu:
+125.000,- Kč
+129.500,- Kč

Schodek 4.500,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých období.
Finanční výbor doporučuje 3. RZ ke schválení.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 3. rozpočtovou změnu:
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) Rozpočtové provizorium
Starosta informoval o nezbytnosti schválit pro r. 2018 rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium - platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Jde o stav, kdy
se hradí jen nutné běžné výdaje a platby popř. přecházející z roku 2017, taktéž havárie a
odstraňování následků události z vyšší moci.
Zastupitelstvo rozpočtové provizorium jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Rally Bohemia 2018
Starosta informoval o žádosti organizátorů Rally Bohemia 2018 o vyslovení souhlasu
s pořádáním dvou RZ v obci Líšný dne 30.6.2018 – samém počátku prázdnin. Poté předal slovo
p. Pavlátovi jako organizátorovi. Vysvětlil východiska a požádal zastupitelstvo o umožnění RZ
včetně dlouhé úplné uzavírky komunikace LK č. 28 215 (Líšný – Vrát).
Zastupitelstvo se rozdělilo na 2 tábory a po diskuzi při hlasování došlo k patové situaci.
(+ 3, - 3, ? 0)
Usnesení nebylo přijato. Pořádání RZ v předložené podobě nebylo schváleno.
p. Pavlát požádal o projednání možnosti startovat až nad hřbitovem mimo centrum obce.
(+ 3, - 3, ? 0)
Usnesení nebylo přijato. Pořádání RZ ve zkrácené podobě nebylo schváleno. Poté p. Pavlát
jednání opustil.
ad 4) Příprava inventur majetku obce k 31.12.
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2017 předány inventurní soupisy majetku
obce ke dni 31.12. 2017. Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2018 a soupisy změn
a odpisů budou poté předány na obecní úřad. Inventarizační komise zůstávají stejné jako v
předchozích letech.
Inventarizační komise:
Hasičská zbrojnice:
Šilhán J.
Obecní úřad a prodejna:
Kučerová
Obecní pozemky a katastr: Šilhán P.
Traktor:
Kinská H.
Účetní a ekonomická:
Salaba J. a Zahradník J.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo složení komisí.
(+ 6, - 0, ? 0)

ad 5) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Starosta informoval zastupitelstvo, že v r. 2017 nebyla dle zákona adresována žádná žádost.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 6) Informace k a.s. Liglass
Starosta informoval zastupitelstvo, že se připravuje prodej a.s. obálkovou metodou. Jeden ze
zájemců je p. Dědek z Rychnova n.N. Chtěl by dále provozovat galvanizovnu a rozšířit ji o
zinkovnu s cílovou kapacitou 250 m3 ročně. Bližší informace nejsou starostovi přes telefonické
doplňování k dispozici2017. Zájemců o získání areálu a.s. Liglass je vícero.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 7) Různé
a) Informace o plošné opravě silnice LK č. 28 215 Líšný – Vrát
P. Šilhán seznámil zastupitelstvo se záměrem provedení plošné opravy silnice na Prosíčku.
Informace poskytnul v rámci tiskové zprávy web LK (!).
Obec nebyla žádným způsobem kontaktována. Zastupitelstvo uložilo starostovi získat validní
informace.
(+ 6, - 0, ? 0)
b) Informace o dílčí kontrole hospodaření obce
Dílčí přezkoumání provedla Mgr. Gabriela Lešáková, kontrolor KÚLK dne 20.11. 2017 za
období od 1.1. 2017 do 31.10 2017. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Došlo však k porušení ustanovení zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Dodatek
ke smlouvě s a.s. Strabag k úpravě prostranství v okolí OÚ Líšný obec zveřejnila dlouho po
patnáctidenní lhůtě po uzavření dodatku – až 20.11. 2017.
Nedostatek nelze napravit.
Starosta objasnil zastupitelstvu, že dodatek byl vyžádán zvětšením rozsahu stavební dodávky a
změnou řešení odvodnění místní komunikace. Před uzavřením dodatku smlouva nepodléhala
režimu zveřejnění, poté již ano, což starosta zcela opomněl zohlednit zveřejněním.
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za práci v r. 2017 a popřál jim pohodové Vánoce,
veselého Silvestra a šťastný nový rok.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:10 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

Zapsal: Ing. Jiří Mikeš

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 13.12. 2017
USNESENÍ
ad 1) 3. Rozpočtová změna
č. u. 134-2017
Příjmy
+125.000,- Kč
Výdaje
+129.500,- Kč
ZO schvaluje 3. rozpočtovou změnu
ad 2) Rozpočtové provizorium
č. u. 135-2017
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové provizorium na r. 2018
ad. 3) Rally Bohemia 2018
č. u. 136-2017
Zastupitelstvo nepřijímá usnesení ke konání RZ Rally Bohemia 2018 v obci (start u
sokolovny)
č. u. 137-2017
Zastupitelstvo nepřijímá usnesení ke konání RZ Rally Bohemia 2018 v obci (start u hřbitova)
ad. 4) Příprava inventur majetku obce k 31.12.
č. u. 139-2017
Zastupitelstvo bere na vědomí zabezpečení inventur k 31.12. 2017 vč. personálního zajištění
ad 5) Zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
č. u. 140-2017
ZO bere na vědomí zprávu
ad 6) Informace k a.s. Liglass č. u. 141-2017
č. u. 141-2017
ZO bere na vědomí informaci starosty o starosty o Liglass a.s.
ad 7) Různé
a) Informace o plošné opravě silnice LK č. 28 215 Líšný – Vrát
č. u. 142-2017
ZO bere na vědomí informaci o opravě silnice LK č. 28 215 Líšný – Prosíčka
b) Informace o dílčí kontrole hospodaření obce
č. u. 143-2017
ZO bere na vědomí informaci o dílčí kontrole hospodaření
č. u. 144-2017
ZO ukládá starostovi důsledně dodržovat právní normy.
Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

,
Ověřovatelé zápisu:
J. Salaba

H. Kinská

