17. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 18.04. 2018 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán P., Kučerová, Šilhán J., Salaba
Nepřítomni: --Ověřovatelé: Salaba, Kinská
Hosté: Pajkrtová, Řehák
Program:
1. Rozpočet obce na r. 2018
2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
3. Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii stávajícím uživatelům
4. Informace o a.s. Liglass
5. Informace o GW Jizera do Železného Brodu
6. Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl.
7. Oprava silnice LK č. 28215
8. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Rozpočet obce na r. 2018
Starosta uvedl základní principy rozpočtu. Účetní seznámila zastupitelstvo s rozpočtem
s komentářem.
Předseda finančního výboru informoval o jednání výboru v pondělí 12.4. Výbor doporučuje
rozpočet schválit.
Rozpočtované
Příjmy:
3.275.380,- Kč
Výdaje:
2.734.500,- Kč
Rozdíl:
540.880,- Kč
Rozpočet je přebytkový. Výdaje budou stoupat podle realizace projektů z dotací FPO, budou-li
získány. V průběhu roku může být upravován rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo rozpočet schválilo jednohlasně.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
Účetní okomentovala střednědobý výhled rozpočtu.
Zastupitelstvo střednědobý výhled rozpočtu schválilo jednohlasně.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii stávajícím uživatelům
Starosta informoval o nezbytnosti znovu projednání a vyvěšení informace k prodeji pozemků
obce podle GP č. 297-80/2016. Důvodem je upřesnění definice nově vydělených pozemků a
pozemků již existujících. Podrobnosti viz příloha.
Prodej musí být řešen jedinou kupní smlouvou.

- Cena
50,- Kč/m2 (odpovídá cenám, za které v lokalitě prodával SPÚ)
- Jednorázový platba za vklad a poplatek za vklad
1.250,- za kupujícího
Zastupitelstvo za těchto podmínek prodej pozemků předem určeným zájemcům jednohlasně
schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 4) Informace o a.s. Liglass
Starosta informoval, že proběhla soutěž na prodej areálu novému majiteli. Zúčastnilo se několik
firem (počet ?). Vítěz (?) má lhůtu na zaplacení kupní ceny. Bližší informace k věci jsou kryty
obchodním tajemstvím a facilitátor soutěže je nesmí poskytovat. Budou uvolněny až po
zaplacení.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 5) Informace o GW Jizera do Železného Brodu
Starosta informoval o situaci s dokumentací pro územní rozhodnutí (DUR). Tu připravuje
s pražskou projekcí Puhdys Železný Brod. Projekce se potýkala s vyjádřením vlastníků
pozemků – Povodí Labe (PLA) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Lesy ČR jako další
vlastník potřeby pro realizaci celého projektu akceptoval a přislíbil součinnost. PLA a SŽDC ve
svých stanoviskách formulovaly vzájemně protichůdné a snad i nadnesené požadavky, které
není možno v rámci dotačního titulu GreenWay splnit. Projekce navrhla práce na DUR na
levobřežní komunikaci zastavit. Výstupy jejich činnosti bude posuzovat další nezávislý znalec.
Přípravné činnosti proto aktuálně neprobíhají.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 6) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl.
Starosta informoval, že kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) obce je na hranici své
životnosti a funkce. Nedostatečně odkanalizován je objekt Společenství vlastníků bytových
jednotek „Činžák“ (SVBJ). Proto Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS) na své náklady (cca
450tis. Kč) podniklo kroky ke zhotovení projektové dokumentace na nové kanalizační řady a
čistírnu odpadních vod (ČOV) umístěnou v místě KČOV po její sanaci. ČOV má čistit
splaškové vody z existující kanalizace z části Líšný 2. díl, SVBJ a finských domků. Část
kanalizace musí být tlaková. DUR by měla být v říjnu, stavební povolení v prosinci. Následovat
bude hledání externích finančních zdrojů (dotací) tak, aby bylo možno soutěžit dodavatele
stavby. Realizace by mohla probíhat od 2 čtvrtletí 2019.
Náklady ponese VHS a obec zaplatí povrchy komunikací.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 7) Oprava silnice LK č. 28215
Starosta usiluje 10 let o nový asfalt na silnici Líšný – Prosíčka (silnice Libereckého kraje č.
28 215). Dlouhodobě se tato oprava nedařila zahrnout do plánu oprav Libereckého kraje (LK).
Letos LK získal neočekávaná prostředky pro tuto kapitolu výdajů. Poměrně neočekávaně se
celoplošná oprava 28 215 dostala na pořad. K tomu i další okolní silnice a další přijdou na
pořad v r. 2019.Letos koncem léta budeme jezdit po novém asfaltu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)

ad. 8) Různé
a) Žádost o příspěvek na provoz parní trakce na naší trati
Žádost Klubu přátel železnic Českého ráje viz příloha.
Zastupitelstvo v diskuzi ocenilo přínosnou činnost tohoto spolku a schválilo příspěvek ve
výši 5.000,- Kč
(+ 6, - 0, ? 0)
b) SW pro rozvoj knihovny
Starosta informoval o kooperaci s dodavatelem komplexního SW pro knihovny vč.
možnosti získat státní dotaci ve výši 75%. SW umožňuje evidenci knih a vypůjčitelů,
objednávání knih v republikové síti knihoven a řadu dalších benefitů. Kofinancování zatíží
obec cca 25.000,- Kč.
Zastupitelstvo pořízení SW schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
c) Prodej a.s. Liglass
Starosta informoval zastupitelstvo, že p. Dědek, který usiloval o koupi areálu a.s., kde chtěl
zřídit zinkovnu, v soutěži neuspěl. Ani on však vítěze nezná.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
Líšný 27.4. 2018

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

H. Kinská

M. Kučerová

ověřovatelé zápisu:

Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 18.04. 2018
USNESENÍ
ad 1) Rozpočet obce na r. 2018
Příjmy:
3.275.380,- Kč
Výdaje:
2.734.500,- Kč
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2018
č. u. 159-2018
ad 2) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
ZO schvaluje střednědobí výhled rozpočtu
č. u. 160-2018
ad 3) Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii stávajícím uživatelům
ZO schvaluje prodej pozemků
č. u. 161-2018
ad 4) Informace o a.s. Liglass
ZO bere na vědomí informaci starosty
č. u. 162-2018
ad 5) Informace o GW Jizera do Železného Brodu
ZO bere na vědomí informaci starosty
č. u. 163-2018
ad 6) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl
ZO bere na vědomí informaci starosty
č. u. 164-2018
ad 7) Informace o odkanalizování obyvatel „ostrova“ a občanů Líšný 2. díl
ZO bere na vědomí informaci starosty
č. u. 164-2018
ad 8) Různé
a) Žádost o příspěvek na provoz parní trakce na naší trati
ZO schvaluje příspěvek na provoz trakce
č.u. 165-2018
b) SW pro rozvoj knihovny
ZO schvaluje pronájem pořízení SW pro knihovnu
č.u. 166-2018

c) Prodej a.s. Liglass
ZO bere na vědomí informaci starosty

č.u. 167-2018
Líšný 27.4. 2018

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

H. Kinská

M. Kučerová

ověřovatelé zápisu:

