8. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
25.4. 2012
Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Vyvlečka, p. Matěcha, p, Zahradník, sl. Kučerová,
Omluveni : pí Kinská
Hosté :
sl. Pajkrtová, Mgr. Řehák
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Matěcha, p. Zahradník
Program :

1. Žádost o kontokorentní úvěr
2. Rozpočet obce na r. 2012
3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje
4. Informace o aukci na dodávku elektrické energie pro Obec Líšný
5. Informace o postupu prací na cyklotrase GreenWay Jizera
6. Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko
7. Různé

Program byl pozměně oproti pozvánce co do pořadí bodů.
Informace o výsledku inventur byla stažena z programu tohoto jednání.
Schůzi zahájil starosta obce v 18.oo hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Žádost o kontokorentní úvěr
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem KB a.s. na otevření kontokorentního úvěru
na 200tis. Kč do konce března 2013. Minulé Zastupitelstvo předjednalo otevření s tím, že je
třeba vybalancovat výdaje obce a její příjmy. V letním období dojde k náporu na výdajovou
stránku rozpočtu (GreenWay Jizera, spoluúčast na dotaci z POV Libereckého kraje,
spoluúčast, resp. předfinancování projektu MAS Turnovsko, dotace na žáky atd.) Ve snaze
zajistit výměnu oken bytů 1. nadzemního patra v č.p. 60 je nutno zajistit disponibilní externí
finanční zdroje obce.
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně podání žádosti o kontokorentní úvěr a pověřilo starostu
k provádění kroků směřujících k získání kontokorentu.

ad2)

Rozpočet obce na r. 2012
Starosta obce a ekonomka seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce na r. 2012. Návrh
byl projednán na společném jednání Kontrolního a Finančního výborů zastupitelstva. Oba
předsedové výborů informovali o souhlasném stanovisku výborů a doporučili rozpočet
schválit po drobných úpravách písařských chyb.
Zastupitelstvo návrh rozpočtu schválilo jako rozpočet ztrátový (viz příloha).
Na úhradu ztráty se použije přebytek let minulých.
Příjmy:
2.937 096,- Kč
Výdaje:
3.016.481,- Kč
Zároveň Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled do r. 2017 (viz příloha)

ad3)

Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje
Starosta seznámil zastupitele s výzvou dotačního titulu programu obnovy venkova
Libereckého kraje.
Po rozpravě zastupitelé stanovili priority žádosti v souladu s MPOV obce Líšný.
a) Výměna oken na obecním úřadě a v 1. nadzemním podlaží č.p. 60
b) Oprava mostků, opěrných zídek atd.
Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním o možnosti upřednostněné varianty a) a k podání
žádosti ve stanoveném termínu na Liberecký kraj.

ad4)

ad5)

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti a schválilo vyčlenění finančního podílu obce na jeho
případnou realizaci.
Informace o aukci na dodávku elektrické energie pro obec Líšný
Obec vypověděla firmě ČEZ smlouvu a s cílem snížení nákladů na energie předala pověření
k nákupu roční spotřeby elektřiny zástupci na energetické burze. K 1.8. 2012 by se mohl
změnit dodavatel.
Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty na vědomí.
Informace o postupu prací na cyklotrase GreenWay Jizera
Dodavatel úseku Malá Skála – Líšný narazil při stavebních činnostech na geologické
poruchy (vysoko uložený promáčený jíl) v několika místech na KÚ Malá Skála. Ta
nedovolují hutnění na předepsanou mez.
Bylo přeprojektováno nové řešení řešící odvodnění kritických míst, čeká se na stanovisko
odpovědných orgánů investora. Lze předvídat, že se nepodaří úsek otevřít již na Líšenské
pochody Českým rájem, spíše až ke konci turistické sezóny.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.

ad6) Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem MR Podkozákovsko. Zastupitelstvo
jej vzalo na vědomí.
ad7) Různé
a) Prodej pozemků obce Líšný v zahrádkářské kolonii
Starosta seznámil zastupitele se stavem převodu pozemků v ZK Líšný podle GP č. 187621b/2004, kdy by nabyvatelem měli být současní uživatelé. O odprodání dotčených parcel
žádá jejich jménem předseda ZO ČZS Železný Brod.
Zastupitelstvo již v r. 2004 odprodej schválilo. Nyní je třeba postupovat podle zákona
(vyvěsit oznámení) a na dalším jednání odprodej schválit co do výše ceny za m2.
Zároveň je nutno uplatnit požadavek na pozemek se studnou do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním.
b) Veřejná služba
ÚP Jablonec n.N. kontaktoval obec s nabídkou veřejné služby, kdy dlouhodobě či
opakovaně nezaměstnaní vykonávají veřejně prospěšné práce.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s uzavřením smlouvy na VS mezi ÚP a obcí.
c) Komunikace
- Námět na prověření možnosti vybudování otočky na místní komunikaci na Dolní
Libentiny.
- Starosta prověří.
- Získání pozemků pod komunikací na Dolní Libentiny.
Většina vlastníků souhlasí s darování obci, někteří se ale stále zdráhají...
- Je třeba věnovat větší pozornost zimní údržbě, zajistit průjezdnost sjezdů.
Bude kontrolováno podle připravovaného Plánu zimní údržby atd.
d) Prodej pozemků se studnou pro hřbitov, chatu na vleku a Šilhánovi
Zakoupí P. Šilhán, který zde má vodní zdroj. Odběr vody bude řešen smlouvou.
e) Železniční zastávka v Líšném
Zastupitelé kritizovali vzhled zastávky. Starosta bude jednat se Správou železniční dopravní
cesty s cílem dosažení nápravy.
f) Bezpečnostní vesta
P. Matěcha upozornil na nutnost vybavení zaměstnanců výstražnými bezpečnostními
vestami. Starosta informoval o připravovaném bezpečnostním školení.
Schůzi ukončil starosta ve 20.30 hodin.

8. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
25.4. 2012
Usnesení č. VIII
Zasedání 8. Zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 25.4. 2012 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

č.u. 8.0./12
ad 0) Zápis předchozích zasedání
ZO schvaluje zápis 7. Zasedání Zastupitelstva ze 14.3. 2012
č.u. 8.1./12
ad 1) Žádost o kontokorentní úvěr
ZO schvaluje žádost o kontokorentní úvěr u KB a.s. ve výši 200.000,- Kč od 1.6. 2012 do
31.3. 2013.
ZO pověřuje starostu Ing. Jiřího Mikeše jednáním s KB a.s.
č.u. 8.2./12
ad 2) Rozpočet obce na r. 2012 a rozpočtový výhled
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2012. Příjmy/Výdaje = 2.973.096,- Kč / 3.016.481,- Kč,
schodek bude kryt příjmy předchozích let.
ZO schvaluje rozpočtový výhled do r. 2017
č.u. 8.3./12
ad 3) Žádost o dotaci z POV Libereckého kraje
ZO schvaluje předložení žádosti z POV LK
ZO schvaluje vlastní podíl na případně získané dotaci
ZO ukládá starostovi, účetní a Finančnímu výboru zapracovat vlastní podíl obce do
rozpočtové změny
č.u. 8.4./12
ad 4) Informace o aukci na dodávku elektrické energie pro obec Líšný
ZO bere na vědomí informaci starosty
č.u. 8.5./12
ad 5) Informace o postupu prací na cyklotrase GreenWay Jizera
ZO bere na vědomí informaci starosty
č.u. 8.6./12
ad 6) Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko
ZO bere na vědomí rozpočtový výhled MR Podkozákovsko

č.u. 8.7./12
ad 7) Různé
a) Prodej pozemků obce Líšný v zahrádkářské kolonii
ZO ukládá starostovi připravit prodej pozemků dle GP . 1876-21b/2004
b) Veřejná služba
ZO schvaluje uzavření smlouvy na VS s ÚP
c) – f)
ZO nepřijalo k těmto bodům usnesení

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Matěcha

Hana Kinská
místostarostka

Jiří Zahradník

