13. Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
27.2. 2013

Přítomni:
Omluveni:

Ing. Mikeš, p. Šilhán, p. Vyvlečka, p. Zahradník, p. Matěcha, sl. Kučerová,
pí Kinská (nemoc)

Hosté: sl. Pajkrtová, p. Pavlát, sl. Pajkrtová
Návrhová komise: Ing, Mikeš, p. Vyvlečka
Ověřovatelé zápisu: sl. Kučerová, p. Matěcha
Program

1.
2.
3.

Projednání podnikatelského záměru místních občanů v prostorách
plechových hal a.s. Liglass, odprodej části pozemku obce
Projednání konání Rally Bohemia 2013 v KÚ a obci Líšný
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo navržený program schválilo. S ohledem na přítomnost p. Pavláta k Rally Bohemia
2012 byl bod 2. projednáván jako 1.
ad2)

Projednání konání Rally Bohemia 2013 v KÚ a obci Líšný
Starosta uvítal p. Pavláta, který vysvětlit potřebu vést RZ v sobotu 13.7. 2012 přes obec
Líšný – oprava mostu na jiné plánované RZ s úplnou uzavírkou dotčené komunikace. Dále
jmenovaný vysvětli bezpečnostní opatření, která patří již léta u Rally Bohemia
k nejuznávanějším i v rámci evropských soutěží.
Loňská smrtelná zranění při soutěžím jdou na vrub selhání především pořadatelského
sektoru, výjimečně dochází k úmrtí mezi posádkami (vloni právě na Rally Bohemia)
p. Vyvlečka – vyjádřil nesouhlas s pořádáním soutěže podpořený cca 30 dotčenými
obyvateli obce
p. Zahradník – vyjádřil nesouhlas s pořádáním soutěže
ostatní zastupitelé s ohledem na každoroční opravu silnice 28 215 po rally, zájem nemalé
části obyvatel o soutěžní sport a na propagaci obce s pořádáním při striktním dodržení všech
nezbytných a potřebných souhlasí.
starosta – se před hlasování rozhodoval pro přijetí usnesení (buď 3:3 bez usnesení, nebo 4:2
s unesením) a přiklonil se pro pořádání rally.
Hlasování:
Proti – p. Vyvlečka, p. Zahradník
Pro – Ing. Mikeš, sl. Kučerová, p. Šilhán, p. Matěcha
Po hlasování p. Pavlát jednání opustil.
Zastupitelstvo schválilo většinou 4/2 pořádání RZ Dlouhý – Líšný v sobotu 13.7. 2013
s uzavírkou 8:15 – 18:15 hod.
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ad 1) Projednání podnikatelského záměru místních občanů v prostorách plechových hal a.s. Liglass,
odprodej části pozemku obce
Starosta s použití projekce situace, map a územního plánu objasnil výše uvedený
podnikatelský záměr, o kterém jej slupina podnikatelů (dále jen „Pila“) informovala, protože
ze zájemců nebyl nikdo přítomen.
- Pila předjednala s a.s. Liglass odkup plechových hal před pře hřištěm (st.p. 688, p.p.č.
57/2), kde chce zřídit pilu (katr), truhlárnu a sušičku řeziva)
- Pila předjednala s a.s. Liglass odkup většiny louky za krámem (p.p.č. 62/1), kde chce
skladovat klády pro pilu.
- Pila předjednala na St.Ú. Železný Brod rekolaudaci objektu na výrobní objekt
- Pila si je vědoma nemožnosti použít k dopravě dřeva místní komunikaci ke hřišti pro její
nízkou zatížitelnost a následnou destrukci, proto zvažuje průjezd objektem MVE Líšný nebo
popř. žádá o odkoupení částí pozemku za prodejnou p.p.č. 62/3 ve vlastnictví obce Líšný,
který by účelovou komunikací Pily byl dotčen.
Starosta:
- je to poprvé za mých 11 let starostování, co místní podnikatelé (na rozdíl od řady jiných
obcí) něco požadují, pojďme je podpořit, bude-li to možné...
- Územní plán není u p.p.č. 57/2 a st.p. 688 se záměrem v rozporu
- kolize v p.p.č. 62/1 za prodejnou - je téměř celá územním plánem předurčena k využití –
„plocha občanské“ vybavenosti a zčásti poté jako „parkoviště“. K plánovaném využití je
třeba provést změnu ÚP Líšný, o kterou doposud nebylo požádáno.
Další nejasnosti záměru Pila z diskuze Zastupitelstva:
- jak je zajištěno financování?
- je zajištěn příslib dodávky potřebného výkonu elektřiny?
- co prach a hlučnost v okolí pily?
- jak bude řešen vodovod a kanalizace?
- budou nová pracovní místa? (Starosta – v počátku nikoliv)
- záporem zvýšený pohyb těžkých vozidel obcí se všemi konsekvencemi, očekávaná
prašnost, hluk, atd.
- přínosem truhlárna v obci, předpokládaný vznik budoucích několika pracovních míst
S ohledem na nezodpovězené dotazy zastupitelstvo nepřijalo usnesení a očekává další potřebné
informace od Pily.
Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hodin.
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13 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
27.2. 2013

Usnesení č. 13
13 zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 27.2. 2013 konaného od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

ČU 13.1./13
ad 1) Podnikatelský záměr místních občanů v prostorách plechových hal a.s. Liglass, odprodej části
pozemku obce
ZO nepřijalo usnesení kvůli nedostatečným informacím usnesení.
ČU 13.2./13
ad2) Rally Bohemia 2013 v KÚ a obci Líšný
ZO schvaluje většinou hlasů pořádání Rychlostí zkoušky Rally Bohemia 2013 v sobotu 13.7.
2013 s uzavírku 13.7.2013 mezi 8:15 a 18:15
ČU 13.3./13
ad4) Různé
ZO nepřijalo usnesení

Zapsala :

Ing. Jiří Mikeš

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Milena Kučerová

Milan Vyvlečka
předseda kontrolního výboru Zastupitelstva

Pavel Šilhán
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