19. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
konané dne 19.09. 2018 od 18.00 hodin v Jiráskově lidové knihovně

ZÁPIS
Přítomní zastupitelé: Mikeš, Zahradník, Šilhán P., Šilhán J., Kučerová, Salaba
Nepřítomni: Šilhán P., Šilhán J.
Ověřovatelé: Salaba, Kinská
Hosté: Pajkrtová
Program:
1. 2. Rozpočtová změna
2. Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice, plynofikace, automobilové cisterny a silnice
LK č. 28 215
3. Různé
V 18:00 starosta uvítal přítomné.
ad. 1) Rozpočtová změna č. 2
Účetní předložila návrh 2. rozpočtové změny.
Příjmy
0000 1111 +100.000,- Kč (daň z příjmu FO)
0000 1211 +100.000,- Kč (DPH)
0000 1381 +5.000,- Kč (daň z hazardních her)
0000 4112 +45.000,- Kč (neinvest. transf. z všeobec. pokl.)
6171 3111 +78.650,- Kč (příjmy z prodeje pozemků)
Výdaje
2212 5171 +50.000,- Kč (silnice, opravy a udržování)
3745 5021 +20.000,- Kč (OOV veřejná zeleň)
3745 5137 +5.000,- Kč (DHM)
3745 5169 +30.000,- Kč (ostatní služby – zeleň)
3745 5171 +20.000,- Kč (materiál pro zeleň)
5512 5137 +150.000,- Kč (DHM ZJ)
5512 5167 +3.000,- Kč (školení ZJ)
5512 5171 +200.000,- Kč (opravy a udržování ZJ)
6118 5021 +16.400,- Kč (volby ZO a senát, OOV)
6118 5139 +15.000,- Kč (volby ZO a senát, nákup materiálu)
6118 5161 +1.000,- Kč (volby ZO a senát, pošta)
6118 5173 +10.600,- Kč (volby ZO a senát, nákup ost. služeb)
6118 5175 +2.000,- Kč (volby ZO a senát, pohoštění)
6171 5162 +3.000,- Kč (telekomunikace a radiokomunikace)
6171 5166 +20.000,- Kč (konzult, právní služby)
6171 5169 +25.000,- Kč (nákup ostatních služeb)
6171 5171 +10.000,- Kč (opravy a udržování)
6171 5179 +15.000,- Kč (ost. nákupy)
6171 5321 +4.000,- Kč (neinv. transf. obcím)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo 1. rozpočtovou změnu:

Příjmy
Výdaje

+328.650,- Kč
+600.000,- Kč

Schodek 271.350,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých období.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 2) Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice a automobilové cisterny
Starosta informoval o průběhu stavebních úprav a montáže v hasičské zbrojnice. Pro druhé
dveře byla opět zvolena s.r.o. A-Zet (shodný servis s 1.). Očekáváme, že vrata budou fční
koncem září, následně proběhne do konce r. 2018 zkušební provoz.
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo mu pokračovat v zajišťování stavby a
dodávky vrat.
(+ 5, - 0, ? 0)
Starosta informoval o stavu plynofikace hasičské zbrojnice. Vzhledem k nedostatečné erudici
starosty došlo k problémům v přípravě stavby. Komplikované stavební předpisy pro stavby
plynu byly překvapením a jen obtížně se hledali subdodavatelé (zahájení topné sezóny). Přes
problémy je reálný předpoklad, že systém začne topit před Vánocemi…
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo mu pokračovat v zajišťování stavby a
dodávky otopného systému.
(+ 5, - 0, ? 0)
Starosta informovoval o stavu rekonstrukce automobilové cisterny. Činnosti probíhají
svépomocí v prostoru a.s. Liglass. Nejvíce aktivní jsou J. Šilhán, V. Kafka aj. Kinský. Náklady
přesto porostou.
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo mu podporovat další rekonstrukce
vozu.
(+ 5, - 0, ? 0)
Starosta informoval o stavu opravy silnice LK č. 28215. Byly vyčištěny silniční příkopy, čím
opticky i v některých místech fyzicky došlo ke zúžení vozovky. Po položení asfaltu budou
dosypány krajnice a provedeno vodorovné dopravní značení.
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí a uložilo mu pokračovat v kontrole stavby.
(+ 5, - 0, ? 0)
ad 3) Různé
a) Liglass.a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem insolvenčního řízení a.s. Liglass. Prodej se stále
vleče, akce je ve hledáčku ČT – Reportéři ČT.
Lze pochybovat o dodržování práva na informace.
trvá stále na prodeji celého LV jako celku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty.
(+ 6, - 0, ? 0)
Zasedání bylo ukončeno ve 20:20 hodin.

Vysvětlivka pro závorky pod body jednání:
„+“
= pro
„-„
= proti
„?“
= zdržel se

Líšný 28.9.2018

Zapsal: Ing. Jiří Mikeš

Ověřovatelé zápisu:
J. Salaba

H. Kinská

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 19.09. 2018
USNESENÍ
ad 1) 2. Rozpočtová změna
č. u. 174-2018
Příjmy
+328.650,- Kč
Výdaje
+600.000,- Kč
Schodek 271.350,ZO schvaluje 2. rozpočtovou změnu
ad 2) Informace o stavu úprav hasičské zbrojnice a automobilové cisterny…
č. u. 175-2018
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty.
č. u. 176-2018
Zastupitelstvo ukládá starostovi pokračovat v zajišťování stavby a dodávky vrat.
č. u. 177-2018
Zastupitelstvo ukládá starostovi pokračovat v zajišťování stavby a dodávky otopného systému.
č. u. 178-2018
Zastupitelstvo ukládá starostovi pokračovat v uložilo mu pokračovat v kontrole stavby na
silnici LK č. 282 15.
ad 4) Různé
a) Liglass a.s.
č. u. 179-2018
ZO bere na vědomí informaci starosty o starosty o Liglass a.s.

Líšný 28.9.2018

Pavel Šilhán
místostarosta

Ing. Jiří Mikeš
starosta

J. Salaba

H. Kinská

Ověřovatelé zápisu:

