11. Zasedání zastupitelstva obce Líšný
17.10. 2012
Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, , p. Zahradník, sl. Kučerová, pí Kinská , p. Vyvlečka
Omluveni: p. Matěcha (pracovní směna)
Hosté:
sl. Pajkrtová
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu: p. Zahradník, p. Vyvlečka
Program :

1. Žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
2. Prodloužení čerpání kontokorentu na celý rok 2013
3. Doplnění I. Rozpočtové změny o upřesnění financování schodku
4. Různé

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

Žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
a) Pozemky v místní zahrádkářské kolonii. Zde se na hranicích pozemků 305/1 a 305/2
nachází obecní studna a vede tam vodovodní přípojka k Šádkovým, p. Starému a bazénu
nad školou. Obec má zájem, aby studna i ochranné pásmo kolem studny zůstalo výhradně
ve vlastnictví obce.
Geometrický plán 185 – 11/2004, který již v r. 2004 obec pořídila, vyděluje prostor okolo
studny – p.p.č. 305/3 (16m2, ostatní plocha/manipulační plocha)
Zastupitelstvo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku jednohlasně schválilo.
b) Zřízení věcného břemene na vodovodní přípojky z obecní studny
Pod převáděnými pozemky p.č. 305/1, 305/2, 308/1, 480/1, 309 a 306/1 v k.ú. Líšný
v zahrádkářské kolonii se nacházejí vodovodní přípojky, které odvádějí vodu z obecní
studny. S cílem umožnit jejich spravování a údržbu je třeba zřídit před prodejem
dotčených pozemků zahrádkářům věcné břemeno dle GP č. 184 – 80/2003.
Zastupitelstvo podání žádosti o zřízení věcného břemene u dotčených pozemků
jednohlasně schválilo.
c) Pozemek, který PF ČR nabízí k náhradním restitucím – p.p.č. 280 (478m2, zahrada) –
naproti J. Kujanovi.
Pozemek se nachází v zastavěném území obce, je v zájmu obce jej od PF ČR získat.
Zastupitelstvo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku jednohlasně schválilo.

ad2)

Prodloužení čerpání kontokorentu na celý rok 2013
V první polovině roku 2012 obec zažádala u KB o poskytnutí kontokorentu ve výši
250.000,- Kč do konce března 2013.
KB schválila poskytnutí kontokorentu ve výši 150.000,- Kč a navrhuje jeho čerpání až do
konce roku 2013.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo prodloužení kontokorentu ve výši 150.000,- Kč do
konce roku 2013.

ad3)

Doplnění I. Rozpočtové změny o financování schodku
Na 10. řádném zasedání zastupitelstva byla schválena I. Rozpočtová změna.
U schválené rozpočtové schodkové změny musí být uvedeno z jakých prostředků bude
schodek kryt.
Schválená rozpočtová změna je schodková ve výši 37.904,- Kč. Schodek bude kryt
rozpočtovým přebytkem z roku 2011 pod položkou 8115.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo toto doplnění usnesení k I. Rozpočtové změně.

ad4)

Různé
a) starosta – v roce 2010 SDH zakoupil ze svých prostředků vyřazenou sanitku IZS LK čtyřkolku Mercedes, kterou přestavěli (částečně i svépomocí) na dopravní vozidlo ZJ
obce Líšný.
• Upravené auto je už po technické prohlídce. Staré auto ZJ SDH Líšný – Avia
bude odprodáno MěÚ Železný Brod pro ZJ Hrubá Horka za cca 39.900,- Kč.
• Z fondu PO LK dostala obec cca 80.000,- Kč na nákup Mercedesu od SDH.
Po uskutečnění prodeje MěÚ Železný Brod obec zakoupí od SDH nové auto
Mercedes a bude zajištěna i nová barva. Tak se auto stane majetkem obce.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo prodej starého a nákup nového auta.
b) p. Vyvlečka – připomínka k pokácení vzrostlých stromů a ponechání nevzhledných
keřů podél cyklotrasy GW Jizera
- kdo se bude do budoucna o cyklostezku starat?
• způsobilost se bude starat buď zvažovaná servisní „organizace“ placená
z příspěvků dotčených obcí nebo katastrálně příslušné obce samy.
- udělat průzkum starých a náletových dřevin na obecních pozemcích
• Stav zarůstání krajiny vč. obecních pozemků je třeba řešit ve spolupráci
v OŽP MěÚ Železný Brod. Vlastníci budou vyzváni k nápravě.
• Starosta označí „obecní“ náletové dřeviny k odstranění.
• Obec vyzve i SŽDC prokácení náletů na tělese železniční trati.

Schůzi ukončil starosta obce v 19:40 hodin.

11. ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
17.10. 2012
Usnesení č. 11
Zasedání 11. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 17.10. 2012 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
ČU 11.1./12
ad 1) ad1) Žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
ad a) Obecní studna (dle GP 185 – 11/2004 – p.p.č. 305/3, 16m2, ostatní
plocha/manipulační plocha)
ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku.
ad b) Věcná břemena na vodovodní přípojky z obecní studny pro pozemky p.č. 305/1,
305/2, 308/1, 480/1, 309 a 306/1 v k.ú. Líšný dle GP č. 184 – 80/2003.
ZO schvaluje podání žádosti o zřízení věcného břemene u dotčených pozemků.
ad c) Pozemek.p.č. 280 (478m2, zahrada).
ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku.
ČU 11.2./12
ad2) Prodloužení čerpání kontokorentu na celý rok 2013
ZO schvaluje čerpání kontokorentu ve výši 150.000,- Kč do 31.12. 2013.
ČU 11.3./12
ad3) Doplnění I. Rozpočtové změny o financování schodku
ZO schvaluje krytí schodku I. Rozpočtové změny ve výši 37.904,- Kč z
přebytku roku 2011 pod položkou 8115.
ČU 11.4./12
ad4) Různé
a) Dopravní vozidlo ZJ obce Líšný
ZO schvaluje zakoupení vozidla od SDH Líšný ve výši jeho původní nákupní
ceny.
ZO schvaluje prodej současného dopravního vozidla ZJ obce Líšný MěÚ Železný
Brod za 39.900,- Kč.
b) p. Vyvlečka
ZO bere na vědomí odpovědi starosty na předložené dotazy
Zapsala :

Hana Kinská

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Jiří Zahradník

Hana Kinská
místostarostka

Milan Vyvlečka

