12. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
12.12.2012

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

1.
2.
3.
4.

2. rozpočtová změna
Obecní vyhláška o poplatcích za výherní automaty
Rozpočtové provizorium a inventury majetku obce
Různé

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

2. rozpočtová změna
PŘÍJMY
§
pol.
Kč
4111
32.000,4129
-296.000,-

5512
6171

4222
3119
2111

CELKEM

22.000,39.000,-23.000,-

dotace na volby
předfinancování projektu „Pochody“ trvá, dotaci
očekáváme až v 1. Q 2013
skutečná dotace od LK
prodej dopravního vozidla AVIA
skutečné snížení příjmů obce za služby a nájmy atd.

226.000,-

Celkové snížení rozpočtovaných příjmů o 226.000,- Kč
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VÝDAJE
§
2212
2212
2212
2212
3631
3631
3631
5512
5512
5512
5512
6115
6115
6115
6115
6171
6171
6171
6171

pol.
5169
5171

Kč
12.000,353.000,-

5329

- 300.000,65.000,- 100.000,65.000,- 35.000,30.000,- 25.000,137.000,142.000,10.000,3.600,1.000,14.600,- 5.000,- 50.000,1.000,- 54.000,-

5169
5171
5137
5171
6123
5021
5139
5175
5132
5139
5321

CELKEM

projekt „Sjezd na MK“ u Valentových
přesun z 2212/5329 + navýšení za vícepráce – MK u
Jiráskových
přesun na 2212/5171
součet navýšení u silnic celkem
přesun na 3631 5171
přesun z 5169 a snížení ceny soutěží
součet snížení u veřejného osvětlení celkem
skutečnost, přesun z 5512/5171
přesun na 5512 5137
nákup nového dopravního vozidla
součet navýšení u požární ochrany celkem
volby
volby
volby
součet nákladů na volby celkem
původně na veřejně prospěšné práce, je to v mat. j.n.
skutečnost (materiál)
MěÚ ŽB – výkon veř. správy (rušení trv. pobytu)
součet úspor místní správy

132.600,-

Celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 132.600,- Kč
2. rozpočtovou změnu připravil starosta obce spolu s účetní sl. Pajkrtovou, která také
s provedenými změnami zastupitelstvo seznámila.
Rozpočtová změna je schodková, schodek bude hrazen z přebytku loňského roku
Případné nečekané náklady začátku r. 2013 lze hradit z kontokorentního účtu
Zastupitelstvo obce 2. rozpočtovou změnu jednohlasně schválilo.
ad2)

Obecní vyhláška o poplatcích za výherní automaty
V obci žádné výherní automaty nemáme a ani v budoucnu mít nechceme, vyhláška o
poplatku byla součástí balíku vyhlášek za místní poplatky.
Vzhledem ke změně legislativy a odnětí poplatku obcím je třeba vyhlášku zrušit.
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.

ad3)

Rozpočtové provizorium a inventury majetku
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení rozpočtového provizoria pro rok 2013.
Provizorium platí do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Jde o stav, kdy se hradí
jen nutné a běžné výdaje spojené s provozem úřadu.
Zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium jednohlasně schválilo.
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Příprava inventur majetku obce
Určeným inventarizačním komisím budou do konce r. 2012 předány inventurní soupisy
majetku obce ke dni 31.12. 2012 Fyzické inventury proběhnou nejpozději do 15.1. 2013 a
soupisy budou předány na obecní úřad.
Inventarizační komise zůstávají stejné jako v minulých letech.
ad4)

Různé
a) starosta - MAS Turnovsko , působí úspěšně již 4 roky, s její pomocí jsme pořídili např.
oplocení hřbitova, zahradní techniku, rekonstrukci knihovny, stoly, židle, nové hrnce
do sokolovny, tisky a vybavení na pochody atd…
V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na další plánovací období 2014-2020 je
potřeba aktualizovat stávající souhlasy pro činnost
MAS Turnovsko na území obce.
Z tohoto důvodu je třeba níže uvedený text projednat schválit do 20.1.2013 na
jednání zastupitelstva obce platným usnesením.
„Zastupitelstvo obce Líšný souhlasí se zahrnutím správního území obce Líšný do
územní působnosti místního partnerství MAS Turnovsko,o.s., IČO: 27011721.
Zastupitelstvo obce Líšný souhlasí s přípravou Integrované strategie území místního
partnerství MAS Turnovsko, o.s., IČO: 27011721 na svém území.“
Zastupitelstvo souhlasí s aktualizací stávajících souhlasů pro činnost MAS
Turnovsko na území obce.
b) starosta- před 40ti lety obec prodala pí Kadlecové pozemek s p.č.1738/2 a pozemek
350/2. Tato transakce však nebyla zanesena do katastru , což dnes působí nemalé
problémy. Obecní cesta k Jiráskovým je tehdejším GP odkloněna směrem vzhůru po
silnici LK č. 28 215 a původní odprodaná komunikace je oplocena.
Situaci vysvětluje právní zástupce p. Kadlece JUDr. Škorpíková a žádá, aby
zastupitelstvo stav projednalo.
Zastupitelstvo bere na vědomí nárok p.Kadlece, jeho nárok uznává a problémem se
bude starosta i nadále zabývat.
c) p. Vyvlečka- poptává jménem „ Kluzišťáků“ možnost příspěvku na nové čerpadlo
Starosta – dlouho očekáváme založení občanského sdružení, které potom budeme
podporovat stejně, jako ostatní spolky v obci, mohou se zapojit i do čerpání dotací
MAS Turnovsko a pod.
d) p. Zahradník- oznámil, že lyžařský vlek byl odpojen od hlavního jističe a probíhá
následná likvidace celého zařízení. Důvodem likvidace vleku je jeho špatný provozní
stav (nutnost nového lana) a neúnosné náklady na jeho provoz ( ročně TJ doplácel
40.000,- Kč). Na sloupu vleku je umístěna dokrývací anténa veřejného internetu pro
dolní Libentiny, p. Zahradník přislíbil, že se záležitostí bude zabývat.
- vytkl zastupitelstvu, resp. vedení obce, že se v r. 2012 neuskutečnila veřejná
schůze ( beseda s občany ), ač o ni ani on sám neusiloval. Zastupitelstvo navrhlo
dubnový termín a diskuzi o platbách za TKO.
- vytkl neúčast oficiálního zástupce obce na posledním rozloučení s bývalou
místostarostkou a organizátorkou znovuobnovení samostatnosti obce Líšný paní N.
Morávkovou. Starosta s omluvou vyjádřil politování nad tímto nedopatřením.
e) Veřejnoprávní smlouva s obcí Žel. Brod na úseku přestupků - prodloužení
Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku
přestupků s obcí Železný Brod

Schůzi ukončil starosta obce v 19.45 hodin.
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12. ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
17.10. 2012

Usnesení č. 12
12. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 12.12. 2012 konaného od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

ČU 12.1./12
ad 1) 2. rozpočtová změna
Příjmy – 226.000,- Kč
Výdaje + 132.600,- Kč
ZO schvaluje 2. rozpočtovou změnu
ČU 12.2./12
ad2) Obecní vyhláška o poplatcích za výherní automaty
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
ČU 12.3./12
ad3) Rozpočtové provizorium a inventury majetku
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2013
ZO bere na vědomí organizaci a zajištění inventur k 31.12. 2012
ČU 12.4./12
ad4) Různé
a) MAS Turnovsko
ZO souhlasí se zahrnutím správního území obce Líšný do územní působnosti místního
partnerství MAS Turnovsko,o.s., IČO: 27011721.
ZO souhlasí s přípravou Integrované strategie území místního partnerství MAS Turnovsko,
o.s., IČO: 27011721 na svém území.“
ZO souhlasí s aktualizací stávajících souhlasů pro činnost MAS Turnovsko na území obce.
b) p.p.č. 1738/2 a p.p.č. 350/2
ZO bere na vědomí rozdíl mezi skutečným a evidenčním stavem u č.p. 43 (p. Kadlec)
ZO bere na vědomí nárok p. Kadlece ve smyslu podání JUDr. Škorpíkové a jeho nárok
uznává
ZO pověřuje starostu dalším jednáním ve věci
c) Čerpadlo pro kluziště
ZO bere na vědomí stav věci
d) Vlek Líšný
ZO bere na vědomí informaci o ukončení provozu vleku
ZO ukládá starostovi připravit na 2. polovinu dubna 2013 veřejnou schůzi

str. 4 ze 5 stran

e) Veřejnoprávní smlouva s obcí Žel. Brod na úseku přestupků
ZO schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

Zapsala :

Hana Kinská

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Jaroslav Matěcha

Hana Kinská
místostarostka

Pavel Šilhán
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