I. Ř ádné zased ání zastu pitelstva obce Líšn ý
8.12. 2010

Přítomni :

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

Hosté :
sl. Pajkrtová
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : sl. Kučerová, p. Zahradník

Program :

1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření - 2. rozpočtová změna
Místní program obnovy vesnice
Návrhy obsazení jednotlivých výborů zastupitelstva
Stanovení výše odměn zastupitelů
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
Dále nechal starosta hlasovat o schválení zápisu z předchozího ustavujícího zastupitelstva konaného
dne 10.11. 2010.
Zápis bez připomínek, schválen jednohlasně.
ad1)

Rozpočtové opatření – 2. rozpočtová změna
Příjmy
pol.4111
+ 22.696,- Kč ( volby a účelová dotace na sčítání lidu v r.2011 )
pol.4112
200,- Kč ( na provoz OÚ )
Rozpočtové příjmy II rozpočtová změna – navýšení o 22.496.- Kč
Rozpočtové příjmy celkem
2.572.996,- Kč
Výdaje
pol.5151
pol.5321
pol.5136
pol.5139
pol.5021
pol.5154
pol.5139
pol.5021
pol.5137
pol.5021
pol.5139
pol.5032
pol.5175
pol.5169
pol.5171
pol.6349
pol.5139

+ 10.000,- Kč ( nárůst ceny pitné vody )
+ 18.000,- Kč ( nárůst poplatků za žáky )
- 13.000,- Kč ( knihy, učební pomůcky, tisk )
- 5.000,. Kč ( nákup materiálu jinde nezařazeného )
+ 2.000,- Kč ( kronika )
+ 16.000,- Kč ( elektrická energie )
+ 5.000,- Kč ( hřbitov )
- 3.000,- Kč ( ostatní osobní výdaje – hasiči )
- 10.000,- Kč ( drob. hmot. dlouhodobý majetek – hasiči )
+ 6.000,- Kč ( ostatní osobní výdaje – hasiči )
+ 2.000,- Kč ( nákup materiálu jinde nezařazeného – volby )
+ 1.000,- Kč ( povinné pojištění – volby )
+ 1.000,- Kč ( pohoštění – volby )
+ 29.800,- Kč ( nákup veškerých služeb )
+ 38.000,- Kč ( opravy a udržování – 2 kotle na tuhá paliva )
+ 16.000,- Kč ( podíl na nákupu sněhové frézy )
- 2.696,- Kč ( ostatní všeobecná správa )

Rozpočtové výdaje II.Rozpočtová změna – navýšení o 22.496,- Kč
Rozpočtové výdaje celkem 2.661.996,- Kč
Rozpočtová změna reaguje na RUD a některé nečekané výdaje obce (havárie kotlů atd.).
Rozpočet je ztrátový (-89.000,- Kč) ztráta bude hrazena ze zůstatku předešlých let.
ad2)

Místní program obnovy vesnice
Obec Líšný pracuje se základním materiálem POV z roku 1991, který každoročně
aktualizuje a modernizuje.Vše je projednáváno a schvalováno zastupitelstvem obce.
Zapracovávají se i
podněty z veřejných schůzí a setkání s občany. Obec rovněž pracuje s
dotazníky a anketami.
Materiál je průběžně aktualizován a doplňován.
Starosta předal každému zastupiteli podklady na prostudování a přípravu připomínek.
Zastupitelstvo projednalo některé otázky a schvaluje tento dokument.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zařadit Místní program obnovy vesnice na další jednání
zastupitelstva pro jeho aktualizaci.

ad3)

Návrhy obsazení výborů
Předsedové jednotlivých výborů předložili zastupitelstvu obce ke schválení jmenný seznam
jednotlivých členů.
Kontrolní výbor

předseda
členové

p. Vyvlečka Milan
Ing. Salaba Jaroslav, p. Zeman Ladislav,
pí Kovářová Barbora, pí Aschenbrennerová Jana

Finanční výbor

předseda
členové

p. Zahradník Jiří
p. Matěcha Jaroslav, p. Čapek Ondřej,
p. Valenta Karel, pí Salabová Dana

Výbor pro pořádek a rozvoj
předseda
členové

Sociální výbor

předseda
členové

p. Matěcha Jaroslav,
p. Tůma Richard,p. Pajkrt Vilém,
p. Jezdinský Václav, sl. Kučerová Milena
sl. Kučerová Milena
pí Pajkrtová Olga, pí Burianová Šárka,
pí Zemanová Helena

Zastupitelstvo obce bere obsazení výborů na vědomí.
ad4)

Stanovení výše odměn zastupitelů
uvolněný starosta
placen dle platného tarifu, tj. Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb.
místostarostka
po diskuzi odhlasováno ponechání dosavadních 7.000,- Kč
hrubého
(5 hlasů pro , 1 proti, 1 se zdržel)
předsedové výborů
900,- Kč hrubého
ostatní zastupitelé
750,- Kč hrubého

ad5)

Různé
a)
V 19.20 hodin p. Matěcha opustil zastupitelstvo ( noční směna )
b)
účetní pí Pajkrtová – připomenula všem členům zastupitelstva přípravu inventur
obecního majetku k 31.12. 2010.
Starosta najmenuje jednotlivé inventarizační komise. Výsledky dílčích inventur do
14.1. 2011
c)
Český svaz včelařů,základní organizace Líšný , požádal obec o příspěvek na
vakcinaci včelstev.
Schválen příspěvek ve výši 2.000,- Kč
d)
Zástupce obce do Rady sdružení VHS Turnov. Byl jmenován starosta Ing. Mikeš.
e)
TJ Sokol Líšný – žádá o příspěvek na opravu sociálního zařízení v sokolovně. Bude
řešeno v rámci rozpočtu, tj. 18tis. TJ, 12tis. SDH, 6tis. OS LíšAk.
f)
p. Josef Filip zažádal o umožnění uzavírky silnice III/28215 z Líšného přes Prosíčku
k Malé Skále ve dnech 4. až 6.1. 2011 v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin ( test
soutěžního vozu Škoda FABIA S 2000 ). Průjezd bude možný po dohodě.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
g)
Pořadatelé závodů RALLY BOHEMIA požádali zastupitelstvo obce o souhlas s
uzavírkou silnice III.třídy č. 28215 v Líšném pro rychlostní zkoušky v neděli 3.7.
2011 od 7:00 do 17:00 a o souhlas s objízdnou trasou ve dnech 1. až 3. července
2011 ( inspekční závod Mistrovství světa )
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavírku a objízdnou trasu.
h)
Poplatky za hrobová místa. Zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatků za
pronájem hrobových míst a za služby s provozem a údržbou hřbitova spojené na
příštích 5 let.
velký pomník
240,- Kč/rok
malý pomník
200,- Kč/rok
rozptylová loučka 2.000,- Kč jednorázově
i)
Vyhláška o místních poplatcích- projednání přesunuto na lednové zastupitelstvo.
Nutno aktualizovat.
j)
Rozpočtové provizorium pro rok 2011. Do doby sestavení a schválení nového
rozpočtuje třeba, aby obec pracovala v režimu rozpočtového provizoria. Jde o stav,
kdy se hradí jen nutné běžné výdaje související s chodem úřadu a nálady související
s rokem 2010.
Zastupitelstvo rozpočtové provizorium jednohlasně schválilo.
k)
p. Šilhán – Návrh zrušit razítkování vstupenek na jednotlivé kulturní akce v obci, lze
řešit čestným prohlášením organizátora.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo
l)
Obce a veřejná služba – zájemce p. Hargaš
Podrobnosti zjistí starosta.
m)
Příspěvek TJ Sokol Líšný na malé cvičence ve výši 2.000,- Kč (pí Tůmová)
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo. Hradit se bude dle rozpočtu obce.

Schůzi ukončil starosta ve 20.00 hodin

I. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
16.06. 2010
Usnesení č.I
Zasedání XV. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 29.04. 2010 od 18:00 hodin
v prostorách Obecního úřadu v Líšném
č.u. .0./10
ad 0) Zápis ustavujícího zasedání ZO
ZO schvaluje zápis ustavujícího zastupitelstva obce Líšný ze dne 10.11.2010
K tomu
č.u. .1./10
ad 1) 2. rozpočtové opatření – rozpočtová změna
ZO schvaluje 2. rozpočtovou změnu
Rozpočtové příjmy celkem
2.572.996,- Kč
Rozpočtové výdaje celkem
2.661.996,- Kč
Ke krytí schodku 89.000,- Kč bude požit zůstatek minulých let.
č.u. .2./10
ad2) Místní program obnovy vesnice (MPOV)
ZO schvaluje MPOV ve stávajícím znění
ZO ukládá starostovi zařadit Místní program obnovy vesnice na další jednání
zastupitelstva pro jeho aktualizaci.
č.u. .3./10
ad 4) Obsazení výborů zastupitelstva
ZO bere na vědomí obsazení výborů zastupitelstva
č.u. .4./10 Odměny členů zastupitelstva
ZO schvaluje odměny členů zastupitelstva
Místostarostka
7.000,- Kč/ měs. (hrubého)
Zastupitelé, předsedové výborů
900,- Kč/měs. (hrubého)
Zastupitelé, bez předsednictví
750,- Kč/měs. (hrubého)
č.u. .5./10 Různé
b) Inventury
c)
d)

e)
f)

ZO bere na vědomí organizaci inventur k 31.12. 2010.
Vakcinace včelstev
ZO schvaluje příspěvek 2.000,- Kč
Zástupce do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov
ZO jmenuje do Rady sdružení VHS Turnov svého zástupce Ing. Jiřího Mikeše na další
čtyřleté funkční období s platností od 1.1. 2011.
Příspěvek na činnost TJ Sokol
Bude řešen podle loňského modelu v závěru roku 2010.
Uzavírka silnice III/28215 4.-6.1. 2011
ZO schvaluje uzavírku.

g) Rally Bohemia
ZO schvaluje uzavírku 3.7. 2011 v čase 7:00-17:00 a objízdnou trasu 1.-3.7 2011.
h) Poplatky za hřbitovní místa
ZO schvaluje poplatky za hřbitovní místa a služby dle návrhu.
i) Obecně závazná vyhláška O místních poplatcích
ZO souhlasí se zařazením vyhlášky (vyhlášek) do programu dalšího zasedání.
j) Rozpočtové provizorium
ZO schvaluje rozpočtové provizorium.
k) Zrušení razítkování vstupenek
ZO schvaluje zrušení.
l) Obec a veřejná služba
ZO bere na vědomí informaci starosty.
ZO ukládá starostovi zjistit podrobnosti a jednat.
m) Příspěvek na cvičení dětí
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 2.000,- Kč.

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Milena Kučerová

Hana Kinská
místostarostka

Jiří Zahradník

