II. Řádné zasedání zastupitelstva obce Líšný
23.2.2011
Přítomni : Ing. Mikeš, p.Šilhán, p. Vyvlečka, p. Zahradník, p. Matěcha, sl. Kučerová, pí Kinská
Hosté :
sl Pajkrtová, p.Řehák
Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu : p. Šilhán, p. Matěcha
Program :

1.
2.
3.
4.

Vyhlášky o místních poplatcích
Žádost o dotaci z fondů LK
Komunitní plán obce
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.15 hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
Dále nechal starosta hlasovat o schválení zápisu z předchozího zastupitelstva konaného dne 8.
prosince 2010. Zápis bez připomínek, schválen jednohlasně.
ad1)

Vyhlášky o místních poplatcích (podrobnosti přímo v OZV)
a)
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů.
Poplatky se nezvyšují, zůstávají ve stejné výši:
pracující – 150,- Kč /rok za jednoho psa
225,- Kč /rok za druhého a každého dalšího psa
důchodci - 50,- Kč /rok za jednoho psa
75,- Kč /rok za druhého a každého dalšího psa
Poplatková povinnost vzniká při dosažení stáří psa 3 měsíce.
Poplatek je splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.
b)

c)

d)

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného.
Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které pořádají kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení
akce.
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
Plátcem poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu poskytuje
přechodné ubytování za účelem ozdravného pobytu nebo rekreace fyzickým osobám.
Poplatky se platí čtvrtletně.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
využívají veřejné prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů,lunaparků a jiných atrakcí. Dále se poplatek platí za umístění
skládek, za vyhrazení trvalého parkovacího místa a za užívání veřejného prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce.

Poplatek se platí od prvého dne až do ukončení akce.
e)
Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje přechodné ubytování
za úplatu.
Poplatky se platí čtvrtletně.
f)
Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF.
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického
herního zařízení povoleného MF.
Poplatek je splatný dle délky provozování přístroje, většinou čtvrtletně.
Zastupitelstvo upozornilo na písařské chyby ve vyhlášce č.1/2011 a č.3/2011 a poté předložené
vyhlášky jednohlasně schválilo.
Dále byly zastupitelstvu předloženy dva další návrhy OZV:
1.
Obecně závazná vyhláška o podmínkách spalování rostlinných materiálů na
správním území obce Líšný.
2.
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k
zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně.
Zastupitelstvo doporučilo návrhy doplnit, upravit, konzultovat na ÚP MV ČR a na příštím
zasedání předložit ke schválení.
ad2) Žádost o dotaci z fondů LK
Dne 21.2.2011 se na pravidelnou schůzku sešel Výbor pro pořádek a rozvoj ZO Líšný.
Hlavními body jednání byl návrh změny MPOV na rok 2011 a priority dotací na rok 2011.
Hlavní body návrhu MPOV na rok 2011 :
- opravy místních komunikací
- realizace zeleně u autobusových zastávek
- obnova kulturní krajiny (pozemky získané do vlastnictví obce, neudržované pozemky)
- opatření k zamezení vzniku černých skládek
- obnova kabin na hřišti (včetně vytýčení přesných hranic pozemků)
Na základě tohoto návrhu a s přihlédnutím k potřebám obce zastupitelstvo přijalo a jednomyslně
schválilo návrh starosty o podání žádosti o dotaci z fondu LK na opravu komunikací (cesty na
Záblatsko a Libentiny)
ad 3) Komunitní plán obce
Komunitní plánování je nástrojem, kterým se zajišťuje dostupnost sociálních služeb
v jednotlivých obcích nebo regionech,sleduje se kvalita těchto služeb a jejich efektivnost.
Zástupci samospráv regionu, starostové jednotlivých obcí, se na jednání 20.1. 2011 dohodli
na společném vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro celý region
Železnobrodsko, přičemž náklady na zpracování komunitního plánu budou kryty z
individuálního projektu Libereckého kraje, z projektu IP 2.
ad4) Různé
a) p. Zahradník upravit povrch hřiště, aby ho bylo možno využívat ke sportovním aktivitám
starosta obce pověřen zjistit možnosti úpravy hřiště a finanční náročnost.
b) p. Vyvlečka do budoucna pamatovat i na opravu menších vedlejších cest (např. mezi
Šulcovými a pí Skořepovou, nebo mezi p. Kadlecem a Jiráskovými). Promyslet, zda by
bylo možno přispět nějakou menší finanční částkou na setkání seniorů , která se pořádají
dvakrát do roka v místním penzionu.

c) p. Matěcha - po vytýčení přesných hranic hřiště osázet hranice směrem k náhonu MVE
tújemi nebo jinou vzrůstnou oddělovací zelení.
Protože nebyly další příspěvky do diskuze , starosta v 19.45 hodin schůzi ukončil.

II. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
23.2. 2011
Usnesení č.II
Zasedání I. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný dne 23.2. 2011 od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném
č.u.2.0./11
ad 0) Zápis I. ZO
ZO schvaluje zápis ustavujícího zastupitelstva obce Líšný ze dne 18.12.2010
K tomu
č.u.2.1./11
Vyhlášky o místních poplatcích (podrobnosti přímo v OZV)
a)
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů.
b)
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného.
c)
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
d)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
e)
Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
f)
Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF.
ZO schvaluje všechny OZV (č.1-č.6 včetně)
x)
Obecně závazná vyhláška o podmínkách spalování rostlinných materiálů...
y)
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku...
ZO doporučuje návrhy doplnit, upravit, konzultovat na ÚP MV ČR
ZO ukládá
č.u.2.2./11
ad1)

ad2)

Žádost o dotaci z fondů LK
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK na opravu komunikací (cesty
na Záblatsko a Libentiny)
ZO bere na vědomí zápis z VPR
č.u.2.3./11
ad 3) Komunitní plán obce
ZO schvaluje připojení obce ke komunitnímu plánování sociálních služeb Železnobrodska
ZO bere na vědomí krytí finančních nákladů na zpracování komunitního plánu sociálních
služeb z projektu IP
č.u.2.4./11
ad4)

Různé
d) Sportování na hřišti
ZO ukládá starostovi zjistit možnosti úprav a náklady

e) Opravy menších vedlejších místních komunikací
Připravovat pro další žádosti o dotace
Finanční příspěvek na setkání seniorů
Bude poskytován reprefondu starosty.
f) Osázení hranice hřiště směrem k náhonu oddělovací zelení.
Po ukončení rozpočtového provizoria bude vytýčena hranice a připraveno osázení

Zapsala:

Hana Kinská

Návrhová komise:
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Šilhán

Jaroslav Matěcha

