10. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
19.9.2012

Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Matěcha, p, Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská
Omluvrni
p. Vyvlečka
Hosté :
pí Pajkrtová, p.Řehák, p. Minář, p. Bradáč
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Šilhán, p. Matěcha
Program :

1. Odprodej pozemků ve vlastnictví obce
2. I.rozpočtová změna
3. Změny v hranicích pozemků.
4. Různé

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

Odprodej pozemků ve vlastnictví obce v zahrádkářské kolonii
Jednání byli přítomni p. Minář a p. Bradáč, zástupci ČSZ v Líšném. Jednalo se o
odprodeji pozemků ve vlastnictví obce, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii.
Jde o odprodej předem určeným zájemcům – viz příloha zápisu.
Dojde ke scelování i dělení stávajících pozemků a ke každému musí být zachována
přístupová cesta. Hlavní cesta zahrádkářskou kolonií a studna, která se zde nachází,
zůstávají i nadále ve vlastnictví obce.
Dohodnutá cena pro odprodej pozemků je 50,- Kč/m2.
Předseda ČSZ ZO Líšný p. Minář – cenu akceptují, s věcnými břemeny vodovodních
přípojek souhlasí. Souhlasí i s oplocením obecní studny. Na obecní úřad dodají
jmenný seznam všech členů i s parcelními čísly jejich pozemků a ke schválení dodají i
Osadní řád.
Zastupitelstvo obce odprodej pozemků schválilo. Hlasování se zdržel p. Zahradník.
Zastupitelstvo schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku okolo studny.

ad2)

I. Rozpočtová změna
Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelstvu obce vypracovaný návrh
I.rozpočtové změny a všechny změny vysvětlili a zdůvodnili.

rozpočtové příjmy
2 937 096,- Kč
2 989 096,- Kč
rozpočtové výdaje
3 016 481,- Kč
3 106 385,- Kč
Deficit bude hrazen ze zůstatku roku 2011 (další podrobnosti viz příloha zápisu)
Zastupitelstvo I. rozpočtovou změnu jednohlasně schválilo.

Při pozemkových úpravách katastru Vrát bylo zjištěno vedení katastrální hranice
středem místní komunikace na p.p.č. 1732/2
Nové vedení obecní hranice k.ú. a obcí Líšný a k.ú. Vrát a obec Koberovy. ve dvou
úsecích tak, že první úsek probíhá po jedné straně komunikace Líšný -Vrát do
určitého bodu, odtud hranice směřuje kolmo na osu komunikace na protější stranu,
kde pokračuje druhý úsek se zachováním dosavadní výměry obou katastrálních území,
tedy odlišný návrh proti předloženému návrhu pozemkového úřadu v Jablonci n.N., ze
dne 27.4.2012.
Nové vedení katastrální hranice zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
ad4)

Různé
Přemístit mobilní WC od činžáku zpět na hřiště
Starosta informoval o probíhajících pracích na cyklostezce. Předpokládané
dokončení stavby – konec října.
Stav řešení nájemního bydlení Pekařových v č.p. 60

Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hod.

10. ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
19.9. 2012
Usnesení č. 10
Zasedání 10. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 19.09. 2012 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
ČU 10.1./12
ad 1) Odprodej pozemků ve vlastnictví obce v zahrádkářské kolonii
ZO schvaluje odprodej parcel vydělených GP č. 186 – 21b/2004 ze dne 21.11. 2004
(souhlas KÚ dne 15.12. 2004) předem určeným kupujícím podle následujícího:
Parcelní číslo
výměra
cena
kupující
A) p.p.č. 307/18
14 m2
700,- Kč
- Petr a Pavla Zappovi, Pasecké nám. 3358/2, 466 02 Jablonec n.N.
B) p.p.č. 307/20
33 m2
1 650,- Kč
- Ivo a Irena Kolářovi, Vaněčkova 408, 468 22 Železný Brod
C) p.p.č. 307/21
52 m2
2600,- Kč
- Antonín Jodas, Jiráskovo nábř. 717, 468 22 Železný Brod
D) p.p.č. 307/22
(a st.p.č 769/2)
49 m2
2 450,- Kč
- Marie Horáčková, Jiráskovo nábř. 712, 468 22 Železný Brod
52 m2
2 600,- Kč
E) p.p.č. 307/23
- Martina Kubíková, Slezské 654, 500 01 Hradec Králové
F) p.p.č. 307/3
(a st.p.č. 709)
394 m2
19 700,- Kč
- Jiří Rejmont, Horecká 808, 468 22 Železný Brod
G) p.p.č. 307/24
212 m2
10 600,- Kč
Martin a Romana Kotšmídovi, Vítězslava Nezvala 4498/7a, 466 02 Jablonec n.N.
H) p.p.č.307/4
331 m2
16 550,- Kč
Radovan a Marta Šefrovi, Jiráskovo nábř. 715, 468 22 Železný Brod
I) p.p.č. 307/25
15 900,- Kč
(a st.p. 707)
318 m2
Jiří Štich, Boženy Němcové 3721/27, 466 04 Jablonec n.N.
ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 305/3 (16m2, ost. plocha,
manipulační plocha) vydělené GP č. 185 – 11/2004 ze dne 25.3.2004 (souhl. KÚ dme
2.4. 2004), na které je umístěna obecní studna.
ZO schvaluje podání žádosti o zřízení věc. břemen podle GP č. 184 – 80/2003 ze dne
15.12. 2003 (souhl. KÚ dne 5.1. 2004)
ZO pověřuje starostu jednáním.
Všechny parcely uvedené v tomto bodě jsou v katastrálním území a obci Líšný
Kupující uhradí poplatky související se vkladem do KN.

ČU 10.2./12
ad 3) I. Rozpočtová změna
a) ZO schvaluje I. rozpočtovou změnu
rozpočet obce na r. 2012
I.rozpočtová změna
rozpočtové příjmy
2 937 096,- Kč
2 989 096,- Kč
rozpočtové výdaje
3 016 481,- Kč
3 106 385,- Kč
Deficit bude hrazen ze zůstatku roku 2011 (další podrobnosti viz příloha zápisu)
ČU 10.3./12
ad 3) Změny v katastrální hranici Líšný/Vrát
ZO schvaluje nové vedení obecní hranice k.ú. a obcí Líšný a k.ú. Vrát a obec
Koberovy. ve dvou úsecích tak, že první úsek probíhá po jedné straně komunikace
Líšný - Vrát do určitého bodu, odtud hranice směřuje kolmo na osu komunikace na
protější stranu, kde pokračuje druhý úsek se zachováním dosavadní výměry obou
katastrálních území
ZO pověřuje starostu jednáním s Pozemkovým úřadem.
ČU 10.4./12
ad4) Různé
a) Starosta zajistí vyčištění a převoz TOI na hřiště
b) ZO vzalo na vědomí informaci o stavbě cyklotrasy GreenWay Jizera Líšný –
Malá Skála
c) Starosta projedná s R. Pekařem termín stěhování rodiny do č.p. 54

Zapsala :

Hana Kinská

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Jaroslav Matěcha

Hana Kinská
místostarostka

Pavel Šilhán

