16. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 15.03. 2018 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán P., Kučerová, Šilhám J.
Nepřítomni: Salaba (pracovní povinnosti)
Ověřovatelé: Kinská, Kučerová
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. Inventury k 31.12. 207
2. Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2018
3. Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
4. Informace o GDPR
5. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Inventury k 31.12. 2017
Starosta bod uvedl. Účetní seznámila zastupitelstvo rámcově s výsledky inventur k 31.12. 2017
a poděkovala členům komisí za činnost. Komise provedly důkladnou fyzickou inventuru.
Nebyly shledány žádné významné rozdíly mezi evidenčním stavem a stavem fyzickým. Drobné
položky byly řešeny vyřazením z evidence.
Zastupitelstvo, jehož členové stojí v čele dílčích komisí, vzalo informaci na vědomí
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 2) Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2018
Starosta informoval o vyhlášení dotačního programu LK – PRV.
Obec nemá aktuálně připravené smysluplné projekty a spoustu projektů již realizovala. Starosta
doporučil se soustředit na Fond požární ochrany LK s projektu celkové rekonstrukce v r. 2017
zakoupené CAS Karosa zásahové jednotky obce a nových vjezdových vrat zbrojnice. Další
priority budou vygenerovány novým zastupitelstvem po říjnových volbách.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a schválilo jeho návrh.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 3) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
Starosta informoval o soutěži vyhlášené správcem konkurzní podstaty a.s. Liglass. Do soutěže
se přihlásilo několik subjektů se zájmem dále provozovat výrobní činnosti. Jejich seznam je
neveřejný, nejsou obci známy.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 4) Informace o GDPR
V květnu začne platit Nařízení evropské komise k ochraně osobních údajů. Starosta informoval,
že Nařízení EK je v právním řádu ČR hnedle pod Ústavními zákony. Předpis definuje
povinnosti jednotlivých subjektů při nakládání s osobními údaji. Jelikož vrcholné orgány ČR po
minulé 2 roky (do aktuálního data) nevydaly prováděcí směrnice, je situace obcí nepřehledná.

Zřízení povinného pověřence pro GDPR se v nabídkách pohybuje od stovek korun měsíčně až
po desítky tisíc. Stejně tak se pohybuje zpracování analýzy.
Starosta navrhnul akceptovat nabídku Sdružení místních samospráv ČR na dodávku služeb pro
GDPR. 7.000,- za analýzu a 600,- Kč bez DPH měsíčně za práci pověřence (Petra Černá ze
Zlaté Olešnice)
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a schválilo zajištění dodávky služeb od SMS ČR.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 5) Různé
a) Zinkovna v a.s. Liglass
L. Dědek z Rychnova u Jablonce nad Nisou požádal o vyjádření obce k budování zinkovny
v areálu a.s. Liglass. Je jedním z účastníků soutěže na získání LV a.s. Liglass (viz příloha).
Starosta informoval o zkušenostech s jinými zinkovnami. Není možné vyloučit negativní
vliv na životní prostředí, zatížení dopravou atd. Informace v žádosti jsou nedostačující a
zejména kapacitní parametry zařízení nejsou známy.
Zastupitelstvo požaduje podrobnější informace o záměru. Jejich získáním pověřuje starostu.
(+ 5, - 0, ? 0)
b) Pronájem pozemku
P. Masák, který provozuje na Jizeře rafty z Líšného, požádal o pronájem nevyužívaného
pozemku obce p.č. 102/2 v KÚ a obci Líšný pro základnu půjčovny raftů.
Starosta vysvětlil zájem na zvyšování konkurence mezi půjčovnami a informoval o aktivitě
p. Masáka při zajišťování sladkostí na pohádkové cestě. Dalším kladem je jeho korektnost,
bezkonfliktnost atd. Tyto vlastnosti ocenilo i zastupitelstvo.
Starosta doporučil jednoznačně pronájem schválit. Nájemce bude na své náklady pečovat o
vzhled pozemku, zeleň atd.
Zastupitelstvo pronájem jednohlasně schválilo a diskutovalo o výši pronájmu. Prostým
průměrem hodnot vyšlo 1784,- Kč za rok. P. Masák navrhl sám 2.000,- Kč/rok.
Zastupitelstvo uložilo starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
(+ 5, - 0, ? 0)
c) Zakoupení kompresoru do hasičské zbrojnice
Starosta informoval zastupitelstvo o nerentabilní opravě starého kompresoru a navrhnul
zakoupení nového dle specifikace hasičů (příloha). Cena do 30tis. Kč.
Zastupitelstvo nákup schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)
d) Nebezpečné větve nad veřejným prostranstvím
Starosta upozornil na převislé větve nad kurty na pétanque, kde se pořádá i řada dalších akcí
pro děti a veřejnost. Navrhnul jejich odstranění prostřednictvím plošiny JRJ Elektro
z Koberov.
Zastupitelstvo zásah schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)

e) 2. sekční vrata do hasičské zbrojnice
Starosta informoval o záměru osazení 2. Sekčních dveří do levého křídla hasičské zbrojnice.
Budou stejné výšky jako 1. Aby bylo možno popř. měnit stanoviště CAS Karosa. I
vzhledově je třeba vrata sjednotit. Náklad cca 150tis. Kč. Bude uplatněna žádost u FPO LK.
Zastupitelstvo osazení nových vrat schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)
f) Č.p. 60 (bytový dům a OÚ)
Starosta informoval o přípravě projektu na generální opravu pláště budovy, klempířských
prvků a střechy. Byla učiněna první kroky (zaměření objektu, ke kterému není téměř žádná
stavební dokumentace. Předpokládaný náklad překročí 2 miliony Kč. Bude třeba nalézt
externí zdroje financování.
Zastupitelstvo záměr schválilo a žádá další postupné informace.
(+ 5, - 0, ? 0)
g) Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii Líšný
Starosta informoval o vývoji v letitém záměru prodeje pozemků obce v zahrádkářské
kolonii Líšný současným uživatelům. Záměr prodeje se bude řídit GP č. 297-80/2016 (po
změně katastrálního operátu).
Cena v místě obvyklá (dle SPÚ Liberec) je 50,- Kč
Očekávaný podíl na administraci pro 1 kupujícího je 1.250,- Kč
Zastupitelstvo záměr schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)
h) Telefon starosty
Starosta požádal o schválení zakoupení nového služebního telefonu, protože stávající
ztrácí spolehlivost. Cena okolo 5tis. Kč.
Zastupitelstvo nákup schválilo.
(+ 5, - 0, ? 0)
i) Info starosty
- Příprava komunálních voleb na říjen, kandidátky, oslovení mladých následovníků
v zastupitelstvu, nezbytnost kandidatury „starousedlíků“
-

Zvýšení aktivity výborů, především finančního a kontrolního. Finanční výbor musí
zvýšit aktivitu především při tvorbě rozpočtu.
Líšný, 23.3. 2018
Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

H. Kinská

M. Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 15.03. 2018
USNESENÍ
ad 1) Inventury k 31.12. 2017
ZO bere na vědomí
č. u. 145-2018
ad 2) Program rozvoje venkova Libereckého kraje na r. 2018
ZO bere na vědomí informaci
č. u. 146-2018
ZO schvaluje návrh starosty nepodávat žádost do PRV LK, ale preferovat FPO LK.
č. u. 147-2018
ad 3) Informace o situaci v areálu a.s. Liglass
ZO bere na vědomí
č. u. 148-2018
ad 4) Informace o GDPR
ZO bere na vědomí
č. u. 149-2018
ZO schvaluje zajištění GDPR prostřednictvím SMS ČR
č. u. 150-2018
ad 5) Různé
a) „Zinkovna v a.s. Liglass
ZO požaduje podrobnější informace
č.u. 151-2018
ZO ukládá starostovi zajistit podrobnější informace.
č.u. 152-2018
b) Pronájem pozemku
ZO schvaluje pronájem parcely p.č. 102/2 v KÚ a obci Líšný p. Masákovi za 2.,- Kč/rok
č.u. 153-2018
c) Zakoupení kompresoru do hasičské zbrojnice
ZO schvaluje zakoupení kompresoru

č.u. 154-2018
d) Nebezpečné větve nad veřejným prostranstvím
ZO schvaluje prořezání větví

č.u. 155-2018
e) 2. sekční vrata do hasičské zbrojnice
ZO schvaluje osazení 2. Sekčních vrat do hasičské zbrojnice

č.u. 156-2018
f) Č.p. 60 (bytový dům a OÚ)
ZO schvaluje záměr a žádá další postupné informace

č.u. 157-2018

g) Záměr prodeje pozemků dle GP 297-80/2016
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii současným uživatelům.

č.u. 158-2018
h) Telefon starosty
ZO schvaluje starostovi nákup nového telefonu

č.u. 159-2018

Líšný, 23.3. 2018

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

H. Kinská

M. Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

