18. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 28.06. 2018 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Kinská, Šilhán P., Kučerová, Salaba
Nepřítomni: Šilhán J.
Ověřovatelé: Zahradník, Kučerová
Hosté: Pajkrtová, Řehák
Program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2017

- Závěrečný účet
- Rozvaha
- Výkaz ZZ
- Příloha k ÚZ
2. 1. Rozpočtová změna
3. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2017
Starosta bod uvedl. Zpráva kontrolora Libereckého kraje vyznívá pro obec příznivě, neobsahuje
žádná zjištění chyb či nedostatků. V dohodě s kontrolorkou bude pro příště obec kontrolována
ve dvou krocích. V závěru probíhajícího roku a ve 2. čtvrtletí roku příštího.
Účetní dále seznámila zastupitelstvo s dalšími souvisejícími dokumenty – závěrečným účtem,
rozvahou, výkazem zisků a ztrát a s přílohou k účetní uzávěrce.
Zastupitelstvo dokumenty jednohlasně schválilo.
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 2) 1. Rozpočtová změna
Účetní předložila návrh 1. rozpočtové změny.
Příjmy
0000 4116 +57.000,- Kč (ost. neinv. přijaté transfer ze st. rozpočtu)
0000 4122 +10.794,60 Kč (neinvestiční přijaté transfery od krajů)
6171 2131 +1.880,- Kč (přijaté neinvestiční dary – místní správa)
6171 2132 +1.851,- Kč (přijaté neinvestiční dary – místní správa)
Výdaje
2221 5323 +23.670,- Kč (veřejná doprava - doprava -neinvestiční transfery krajům)
2292 5323 -25.000,- Kč (dopr. obslužnost - neinvestiční transfery krajům)
3314 5137 +2.000,- Kč (DHIM - knihovna)
3314 5772 +57.000,- Kč (SW - knihovna)
3745 5171 +20.000,- Kč (opravy a udržování – veřejná zeleň)
5512 5171 +12.000,- Kč (opravy a udržování vrata, technika - PO)
6118 5021 +2.000,- Kč (OOV)
6118 5161 +120,- Kč (poštovní služby)
6118 5169 -2.680.- Kč (nákup ostatních služeb)
6118 5173 +1.560,- Kč (cestovné - volby)

6118
6171
6171

5175
5136
5171

-1.000,- Kč (pohoštění - volby)
+5.000,- Kč (knihy, učební pomůcky a tisk – místní správa)
+10.000,- Kč (opravy a udržování – místní správa)

Příjmy
+71.522,60,- Kč
Výdaje
+104.670,- Kč
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 1. rozpočtovou změnu:
(+ 6, - 0, ? 0)
ad 3) Různé
a) Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období
Starosta seznámil zastupitelstvo s intervalem počtu zastupitelů pro obec do 500 obyvatel.
Zastupitelstvo schválilo opět stejný počet členů zastupitelstva, tj. 7
(+ 6, - 0, ? 0)
b) Žádost o prodej pozemků Líšný 1. díl
Pí I. Syrohová, která vlastní nad silnicí 1/10 (E-65) chatku, požádala obec o odprodej
několika metrů pozemku u MK „Záblatsko“ – na parkování. Zastupitelstvu není dostatečně
zřejmé, o jakou plochu se jedná. Proto prodej neschválilo a požaduje upřesnění místa přímo
v terénu -příloha). Nesouhlas se týká i pronájmu.
(+ 6, - 0, ? 0)
c) Prodej a.s. Liglass
Starosta informoval zastupitelstvo, že vítěz soutěže stále nezaplatil vysoutěženou cenu.
Proto není možno zjistit, kdo konkrétně vyhrál.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
(+ 6, - 0, ? 0)
Líšný, 06.07. 2018
+
Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

ověřovatelé zápisu:
J. Zahradník

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

M. Kučerová

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 28.06. 2018
USNESENÍ
ad 1) Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2017
ZO bere na vědomí zprávu nezávislého auditora bez výhrad a
č.u. 168-2018
ZO schvaluje
- Závěrečný účet
- Rozvahu
- Výkaz ZZ
- Přílohu k ÚZ
č.u. 169-2018
ad 2) 1. Rozpočtová změna
Příjmy
+71.522,60,- Kč
Výdaje
+104.670,- Kč
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2018
č. u. 170-2018
ad 8) Různé
a) Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období
ZO schvaluje pro další volební období 7 členů zastupitelstva
č.u. 171-2018
b) Žádost o prodej pozemků Líšný 1. díl
ZO neschvaluje prodej pozemku ani dlouhodobý pronájem
č.u. 172-2018
d) Prodej a.s. Liglass
ZO bere na vědomí informaci starosty
č.u. 173-2018
Líšný, 06.07. 2018

+

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Zahradník

M. Kučerová

ověřovatelé zápisu:

