7. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
14.3. 2012
Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p, Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská
Omluveni : Hosté :
sl. Pajkrtová, p. Řehák
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : sl. Kučerová, p. Vyvlečka
Program :

1. Celonárodní výzva
2. Smlouva s občanským sdružením MAS Turnovsko
3. Kontokorentní úvěr
4. Návrh zadání ÚP obce Líšný
5. Pasport komunikací

Schůzi zahájil starosta obce v 18.oo hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Celonárodní výzva
Starosta seznámil členy zastupitelstva s Peticí na záchranu českého regionálního školství.

ad2)

Smlouva s občanským sdružením MAS Turnovsko
Obec Líšný a MAS Turnovsko uzavírají v souladu s ustanovením § 9 zákona č.250/2000
Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce.
Obec poskytne finanční výpomoc do výše 316.257.- Kč za účelem realizace projektu
„ Živý venkov – tradice a současnost“. Místo realizace části projektu je obec Líšný
č.p.68 – název akce - Líšenské pochody Českým rájem.
Částku poníženou o vlastní podíl se příjemce zavazuje vrátit na účet obce Líšný nejpozději
do 30.4.2013.
Zastupitelstvo obce poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS Turnovsko jednohlasně
schválilo.

ad3)

Kontokorentní úvěr
Starosta doporučil otevřít u KB kontokorentní úvěr ve výši 200.000,- Kč. Tento úvěr je
určen ke krátkodobému financování provozních potřeb a umožňuje
operativně reagovat na výkyvy mezi příjmy a výdaji obce.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo otevření kontokorentního úvěru u KB Jablonec nad
Nisou prostřednictvím KB Železný Brod.
Zastupitelstvo jednohlasně otevření kontokorentu schválilo a pověřilo starostu jednáním
s a.s. KB Jablonec n.N.

ad4)

Návrh zadání ÚP obce Líšný
Pořízení nového Územního plánu obce Líšný je v souladu s požadavkem zákona č.183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu a bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce
č.5.1./11 ze dne 5.9. 2011. Pro spolupráci s pořizovatelem na Územním plánu obce Líšný
byl usnesením zastupitelstva č.5.1./11 ze dne 5.9. 2011 určen p. Ing.Jiří Mikeš.
Návrh zadání předal starosta zastupitelům k prostudování a zároveň jim ukládá do týdne
podat případné návrhy a připomínky.

ad5)

Pasport komunikací
Povinností obce je mít Pasport místních komunikací (vlastníme starý z r.1966). Je potřeba
nově zaevidovat veškeré místní komunikace ve vlastnictví obce a přidělit jim evidenční čísla
a písmena podle zpracování povrchu na daných komunikacích (zpevněný, nezpevněný,
asfalt) a vše potom předložit zpracovateli.
Zpracováním podkladů byl pověřen starosta Ing. Jiří Mikeš.

Schůzi ukončil starosta v 19.30 hodin.

7. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
14.3. 2011
Usnesení č. VII
Zasedání VII. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 14.3. 2011 od 18:00 hodin
v prostorách Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
č.u. 7.0./11
ad 0) Zápis předchozích zasedání
ZO schvaluje zápis 6. Zasedání Zastupitelstva ze 14.12. 2011
č.u. 7.1./11
ad 1) Celonárodní výzva – zachování školství
ZO bere na vědomí petici
č.u. 7.2./11
ad 3) Smlouva s MAS Turnovsko
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční pomoci 316,257,- Kč
č.u. 7.3./11
ad 3) Kontokorentní úvěr
ZO schvaluje otevření kontokorentního úvěru ve výši 200.000,- Kč
ZO pověřuje starostu Ing. Mikeše jednáním s a.s. KB
č.u. 7.4./11
ad 4) Návrh zadání ÚP Líšný
ZO bere na vědomí návrh zadání ÚP Líšný
č.u. 7.5./11
ad 5) Pasport místních komunikací
ZO bere na vědomí informaci starosty
ZO schvaluje pořízení pasportu místních komunikací se zahrnutím míst veřejného osvětlení
a dopravního značení

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Milena Kučerová

Hana Kinská
místostarostka

Milan Vyvlečka

