6. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
14.12. 2011
Přítomni :

Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p, Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská

Hosté :

sl Pajkrtová,

Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Šilhán, p.Matěcha
Program :
1.
2. rozpočtová změna
2.
Obecní vyhlášky o zeleni a čistotě ovzduší
3.
Různé
Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Návrh 2. Rozpočtové změny obce Líšný na r.2011
Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelstvu obce vypracovaný návrh 2. rozpočtové
změny a všechny změny zdůvodnili.
2. Rozpočtová změna
Příjmy – ponížení
pol.1112 daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
§ 3745 pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 6310 pol.2141 příjmy z úroků
celkem
Příjmy – navýšení
pol.1342 poplatek za láz. nebo rekr. pobyt
pol.1344 poplatek ze vstupného
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity
pol.1511 daň z nemovitostí
pol.4122 neinv. přijaté transfery od krajů
§ 3722 pol.2324 přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady
§ 6171 pol.2211 sankční platby přijaté od státu,obcí,krajů
celkem
Výdaje – ponížení
§ 5512 pol.5139 nákup materiálu j.n.
§ 5512 pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací§ 5512 pol.5169 nákup ostatních služeb
§ 6171 pol.5172 programové vybavení
§6171 pol.5175 pohoštění
§ 6171 pol.5229 ostatní neinvestiční transfery
celkem Výdaje – navýšení
§ 2310 pol.5171 opravy a udržování
§ 3745 pol.5021 ostatní osobní výdaje
§ 3745 pol.5171 opravy a udržování
§ 3745 pol.5031 povinné pojistné na soc.zabezpeč.
§ 3745 pol.5032 povinné poj. na veř. zdrav.pojištění
§5512 pol. 5031 povinné pojistné na soc.zabezpeč.
§ 5512 pol. 5032 povinné poj. na veř. zdrav.pojištění
§ 6171 pol.5031 povinné pojistné na soc.zabezpeč.

- 14.000,- Kč
- 7.000,- Kč
- 2.000.- Kč
- 23.000.- Kč
+ 2.000,- Kč
+ 2.000,- Kč
+ 2.000,- Kč
+ 25.000,- Kč
+ 4.000,- Kč
+ 5.000,- Kč
+ 14.000,- Kč
+ 54.000,- Kč
- 5.000,- Kč
- 5.000,- Kč
- 43.000,- Kč
- 6.000,- Kč
- 8.000,- Kč
- 14.000,- Kč
- 81.000,- Kč
+ 4.000,- Kč
+ 50.000,-Kč
+ 10.000,- Kč
+ 3.000,- Kč
+ 1.000,- Kč
+ 3 000,- Kč
+ 1 000,- Kč
+ 4.000,- Kč

§ 6171 pol.5132 ochranné pomůcky
§ 6171 pol.5139 nákup materiálu j.n.
§ 6171 pol.5154 elektrická energie
§ 6171 pol.5171 opravy a udržování
§ 6171 pol.5191 zaplacené sankce
§ 6171 pol.5329 ostatní neinvest. transféry
§ 6171 pol.5492 dary obyvatelstvu
celkem

+ 2.000,- Kč
+ 22.000,- Kč
+ 20.000,- Kč
+ 37.000,- Kč
+ 1.000,- Kč
+ 50.500,- Kč
+ 4.000,- Kč
+ 212 500,- Kč

Příjmy
Výdaje

+ 31.000,- Kč
+ 131.500,- Kč

Zastupitelstvo 2. rozpočtovou změnu jednohlasně schválilo. Jde o schodkový rozpočet. Schodek
bude hrazen ze zůstatků minulých období.
Dále bylo jednohlasně schváleno rozpočtové provizorium pro rok 2012 – platí do doby sestavení a
schválení nového rozpočtu. Jde o stav, kdy se hradí jen nutné běžné výdaje. Budou se hradit jen tyto
výdaje a výdaje spojené s provozem obce a OÚ a náklady přecházející z r. 2011.
ad 2) Obecní vyhlášky o zeleni a čistotě ovzduší
a)
Obecně závazná vyhláška č.8/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností.
b)
Obecně závazná vyhláška č.7/2011 o ochraně veřejné zeleně a o stanovení
podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů.
Obě vyhlášky zastupitelstvo jednohlasně schválilo. Pro občany budou po dopracování řádně
vyvěšeny na úřední desce a také na internetových stránkách obce.
ad 3) Různé
a) Příprava inventur majetku obce
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2011 předány inventurní soupisy majetku
obce ke dni 31.12 2011.Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2012 a soupisy budou
předány na obecní úřad. Inventarizační komise zůstávají stejné jako v minulých letech.
b) p. Vyvlečka-tlumočil dotaz „kluzišťáků“ o možnosti nechat mantinely pro kluziště
postavené po celý rok
Současný stav údržby mantinelů nedává záruku jejich další montáže a demontáže. Je
navrhováno jejich ponechání na stávajícím místě s tím, že by se prostor pro pořádání
Líšenských pochodů mohl přesunout na louku u Jizery.
p. Zahradník - mantinely nechat postavené a pro letní sportování zbudovat nové hřiště
v prostoru za prodejnou potravin (možnost občerstvování, výstavba toalet v objektu aj.) a to
i v případě, kdy mu starosta vysvětlil, že obec vlastní jen zhruba polovinu tohoto pozemku.
Náklad výstavby cca 1,2-1,8 milionu Kč podle velikosti hrací plochy, vybavení atd.
Starosta a p. Šilhán ( a další) – skupina „kluzišťáků“ není aktuálně čitelná ve smyslu
přebírání záruk za předem sjednané závazky, nedisponuje partnerskými orgány vůči obci, TJ
sokol, SDH apod. V úvodním ujednání, ve kterém obec následně podpořila aktivitu kluziště
úhradou nákladů na zhotovení mantinelů a obnovy osvětlení (cca 50tis. Kč), byla podmínka
jarního vyklizení prostoru s úhradou přímých nákladů mj. sjednána.
Zastupitelstvo považuje za nezbytné o záležitosti jednat.
c) Výměna oken v bytech ve škole v 1. patře a v prostorách Obecního úřadu.
Starosta - Vzhledem k plusovému hospodaření obce v r. 2011 se vytváří prostor ke zlepšení
obytných podmínek uživatelů ve dvou obecních bytů

Starosta poptá v 1. čtvrtletí 2012 možné dodavatele s tím, že obec bude platit standardní
okna, nájemníci si budou moci připlatit za nadstandardní vybavení. S cílem dosažení úspor
za vytápění se bude poptávat i výměna oken na Obecním úřadě.
d) Analýza vlastnických vztahů cesty na Libentiny
Starosta - Informoval zastupitelstvo o vlastnických vztazích dané komunikace s tím, že po
stěhování, malování a výměně nábytku nedohledal předem připravené podklady.
Zastupitelstvo starostu pověřilo dalším vyjednáváním s vlastníky (cca 10 osob) s cílem
získat vlastnickou kontrolu nad touto místní komunikací, aby ji bylo možno opravovat ,
spravovat a udržovat..
e) Informace o práci výborů Zastupitelstva
Zastupitelé informovali o činnosti svěřených výborů.

Schůzi ukončil starosta obce ve 21.35 hodin

VI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ (MIMOŘÁDNÉ)
14.12 2011

Usnesení č. VI
Zasedání VI. Zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 14.12. 2011 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
č.u. 6.1./11
ad 1) 2. rozpočtová změna
ZO schvaluje 2. rozpočtou změnu (viz příloha)
Příjmy
+31.000,- Kč celkem
Výdaje
+131.500,- Kč celkem
ZO schvaluje 2. rozpočtové provizorium
č.u. 6.2./11
ad 2) Obecní vyhlášky o zeleni a čistotě ovzduší
a) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.7/2011 o ochraně veřejné zeleně a o
stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů.
b) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.8/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
č.u. 6.3./11
Ad 4) Různé
a) Příprava inventur majetku obce
ZO bere na vědomí přípravu nařízených inventur k 31.12. 2011
b) Dotaz „kluzišťáků“ o možnosti nechat mantinely pro kluziště postavené po celý rok
ZO nepřijalo usnesení.
c) Výměna oken v bytech ve škole v 1. patře a v prostorách Obecního úřadu.
ZO schvaluje zahájení přípravných prací rozesláním poptávek
d) Analýza vlastnických vztahů cesty na Libentiny
ZO bere na vědomí informaci starosty o vlastnických vztazích dané komunikace ZO
pověřuje starostu pověřilo dalším vyjednáváním s vlastníky
e) Informace o práci výborů Zastupitelstva
Zastupitelé informovali o činnosti svěřených výborů.
Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Šilhán

Jaroslav Matěcha

