9. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
středa 20.6. 2012
Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, sl. Kučerová, p. Matěcha, p. Vyvlečka, p. Zahradník, pí Kinská
Omluveni :
Hosté :
sl. Pajkrtová
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Matěcha, p. Šilhán
Program :

1.
2.
3.
4.

Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
Závěrečný účet obce za r. 2011
Připomínky k Návrhu zadání ÚP obce Líšný
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad1)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
Na základě zákona č. 420/2004 Sb.,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí se přezkoumání hospodaření naší obce uskutečnilo dne
15.5. 2012
Přezkoumání byli přítomni: Ing. Jiří Mikeš – starosta obce, Šárka Pajkrtová - účetní
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok
2011, ve kterém nebyly auditorkou z Krajského úřadu Libereckého kraje zjištěny žádné
závažné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu auditora o Výsledku přezkoumání hospodaření
bez výhrad.

ad2)

Závěrečný účet obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce za r. 2011

ad3) Připomínky k Návrhu zadání ÚP obce Líšný
Zastupitelstvo bylo předem seznámeno s návrhem zadání územního plánu. V průběhu diskuze
vyplynulo
• MUDr. Jarmila Mocková a Mgr. Vladimír Kocour - jako vlastníci p.p.č.316/2 ( zahrada )
žádají, aby tato parcela byly nově zařazena jako plocha bydlení venkovského.
Zastupitelstvo souhlasí, v návrhu je v zastavitelném území.
• Kryštof Kocour - jako vlastník parcely č.294/2 žádá, aby tato byla nově zařazena jako
plocha bydlení venkovského
Zastupitelstvo souhlasí a požaduje do zastavitelného území zahrnout i p.p.č. 300/2 v
sousedství
• Jana a Pavel Flajšmanovi - žádají o změnu v zařazení parcely č. 436/1 ( louka ), na ostatní
plocha neplodná
Zastupitelstvo souhlasí
• Milena a Milan Hnilicovi - u pozemků s p.č.3534, 3538 a 3535 žádají o změnu kultury z
druhu lesní pozemek na druh trvalý travní porost
Zastupitelstvo souhlasí
• V návrhu není vyznačena cyklotrasy GreenWay Jizera, která bude současně veřejně
prospěšnou stavbou
Zastupitelstvo požaduje vyznačení GW Jizera a s její zařazením do VPS
• Štrynclovi - jako vlastníci požadují zařazení p.p.č. 306/4, 306/2, 303/1 a 302/2 do ploch
bydlení venkovského.

•
•

•
•

Zastupitelstvo souhlasí se zařazením pouze u p.p.č. 306/4, 306/2 a max. 1/3 sousedící plochy
z p.p.č. 303/1
Na p.p.č. 450/2 a v okolí je situována obytná nezkolaudovaná chata SJM Olejárovi, není na
výkrese.
Zastupitelstvo požaduje zanesení stavby do výkresu
Ing. Valenta - předložil do jednání Zastupitelstva rozsáhlý materiál který vyúsťuje do
požadavku zrušení rozvojových ploch v okolí jeho domu.
Zastupitelstvo s ohledem na patrné nepochopení funkce Územního plánu Ing. Valentou na
formulování ploch k prověření trvá.
M. Pajkrt - hodlá na p.p.č. 468/2 postavit rekreační domek
Zastupitelstvo souhlasí
Park - zastupitelstvo požaduje změnit hranici zastavěného území u parku (p.p.č. 110/4 a
okolí) podél průběhu vodovodu
Zastupitelstvo schvaluje zadání územního plánu Líšný a dalším jednáním ohledně úprav ÚP
obce Líšný pověřuje starostu obce Ing. Mikeše.

ad4)

Různé
a) Manželé Zuzana a Pavel Novotný žádají o příspěvek na zakoupení nového
automatického kotle na tuhá paliva pro obecní byt. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo
a schválilo příspěvek ve výši ceny standardního kotle. Pověřilo starostu jednáním.

Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hodin.

9. ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ
20.6. 2012
Usnesení č. 9
Zasedání 9. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 20.06. 2012 od 18:00 hodin v prostorách
Obecního úřadu v Líšném
ČU 9.1./12
ad 1, 2) Výsledek přezkoumání hospodaření obce Líšný a Závěrečný účet obce.
ZO schvaluje bez výhrad Závěrečný účet obce za r. 2011.
ZO bere na vědomí zprávu auditora.
ČU 9.3./12
ad 3) Návrh zadání Územního plánu Líšný
a) ZO schvaluje zadání územního plánu s doplněním dle bodu 3. programu zasedání,
b) ZO schvaluje zařazení níže uvedených lokalit k prověření :
• p.p.č.316/2 (zahrada) je v zastavěném území
• p.p.č.294/2 a p.p.č. 300/2 zahrnout do zastavitelného území
• p.p.č. 436/1 ( louka ), změnit na ostatní plocha neplodná
• p.p.č.3534, 3538 a 3535 změna kultury z druhu lesní pozemek na druh trvalý travní
porost
• vyznačit cyklotrasu GreenWay Jizera jako veřejně prospěšnou stavbu
• p.p.č. 306/4, 306/2, a max. 1/3 z 303/1, která sousedí s 306/2 zařadit mezi plochy k
prověření
• p.p.č. 450/2 zařadit do zastavěného území
• p.p.č. 468/2 umožnit výstavbu rekreačního domku
• p.p.č. 110/4 a okolí, park U vodníka - změnit hranici zastavěného území u parku (podél
průběhu vodovodu)
c) ZO pověřuje starostu dalším jednáním
ČU 9.4./12
ad 4) Různé
ZO schvaluje příspěvek na zakoupení nového automatického kotle na tuhá paliva pro
obecní byt ve výši ceny standardního kotle.
ZO pověřuje starostu jednáním.
Zapsala :

Hana Kinská

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Jaroslav Matěcha

Hana Kinská
místostarostka

Pavel Šilhán

