14. Řádné zasedání Zastupitelstva obce Líšný
17.4. 2013
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. Zahradník, p. Vyvlečka

Program:

1.

2.
3.
4.

Projednání podnikatelského záměru místních občanů
v prostorách plechových hal a.s. Liglass a odprodej části obecních
pozemků.
Rozpočet obce na r. 2013 a rozpočtový výhled, Účetní uzávěrka r.
2012
Konzultace k novému Územnímu plánu obce Líšný
Různé

Schůzi zahájil starosta obce v 18.oo hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
Zastupitelům byl předložen ke schválení zápis z 27.2. 2013. Zápis bez připomínek, schválen
jednohlasně.
ad1)

Projednání podnikatelského záměru občanů
Jeden z podnikatelů, p. Tůma informoval starostu o tom, že momentálně jednají o zajištění
financování projektu, dosavadní již uskutečněná jednání nebyla úspěšná. Dle sdělení p.
Tůmy se realizace záměru posouvá na jaro 2014.
Vzhledem k tomu, že doposud nebylo ZO seznámeno s podrobnějším podnikatelským
záměrem, se projednávání tohoto bodu přesunuje na jaro příštího roku.

ad2)

Rozpočet obce na r. 2013 a rozpočtový výhled
V pondělí 15.4. 2013 se sešel finanční a kontrolní výbor k návrhu rozpočtu na r. 2013.
Příjmy
U příjmů výbory požadují doplnit 24tis. Kč (ostat. neinv. transf. ze SR – Vunderer 4116),
vypustit 24tis. Kč (služby a výrobky PO 5512/2111 – chyba), doplnit 12tis. Kč (3745/2111
příjmy ze služeb a výrobků, zeleň).
Upozornil na položku 4112 – změnit z 60tis. Kč na 54.396,- Kč.
Příjmy
Výdaje
Navrhuje se doplnění výdajů jako vlastní podíl obce na projekty, o které bude žádáno.

Starosta seznámil zastupitelstvo s Dotačním fondem LK pro r.2013.
Zastupitelstvo rozhodlo podat tyto žádosti o dotace z Grantového (popř. dalších) fondů Libereckého
kraje (orientační náklady):
Podpora rozvoje požární ochrany (vestavba)
90.000,- Kč
Zpracování další etapy ÚP
50.000,- Kč
Rekonstrukce místních komunikací
100.000,- Kč
POV LK DT 4
300.000, -Kč

Zároveň Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění vlastních rozpočtových prostředků jako podíl žadatele
Zvýšení výdajů o 50tis. Kč u SDH - vestavba DA ZJ Líšný (5512/5169
Zvýšení výdajů o 150tis. Kč u silnic - sjezd u Valenty 2212/5169
Rozpočtované příjmy - 2.618tis. Kč
Rozpočtované výdaje - 2.152.tis. Kč
Viz příloha, která je nedílnou součástí zápisu.
Po doplnění Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočet jako přebytkový.
Následně Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Účetní závěrku r. 2012.
ad3)

Konzultace k novému ÚP obce Líšný
Starosta podal zastupitelům podrobné vysvětlení k zadání ÚP obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí stav zpracování ÚP.

ad4)

Různé
a) zřídit pro vodáky přístup k náhonu
Zatím nelze,majitel pozemků na březích náhonu nechce žádné stavební
úpravy.Bude nutné znovu požádat vlastníka pozemků, aby umožnil zrealizovat
nástup pro vodáky na náklady provozovatele.
b) osvětlení na Vršek
Na veřejné schůzi s občany udělat průzkum, zda si přejí osvětlení opravit a udržet. Je
nutné počítat s tím, že tam jsou rozvojové plochy.
c) otevření velkoobjemového kontejneru, placení komunálního odpadu.
Podmínky projednat s občany na veřejné schůzi.

Schůzi ukončil starosta obce ve 21.30 hodin.

14. ZASEDÁNÍ ZAS TUPITELSTVA OB CE LÍŠNÝ
17.4. 2013

Usnesení č. 14
14. zasedání Zastupitelstva obce Líšný dne 17.4. 2013 konaného od 18:00 hodin v prostorách
Jiráskovy lidové knihovny v Líšném

ČU 14.1./13
ad 1) Podnikatelský záměr místních občanů v prostorách plechových hal a.s. Liglass, odprodej části
pozemku obce
ZO nepřijalo usnesení
ČU 14.2./13
ad2) Rozpočet obce na r. 2013 a rozpočtový výhled
ZO schvaluje rozpočet obce Líšný na r. 2013
Příjmy
2.618tis. Kč
Výdaje
2.152tis. Kč
ZO schvaluje rozpočtový výhled
ZO schvaluje Účetní uzávěrku r. 2012
ČU 14.3./13
ad3) Územní plán obce
ZO vzalo na vědomí informaci ke stavu zpracovávání ÚP
ČU 14.4./13
Ad 4) Různé
a) Nástup vodáků do Jizery
Starosta zopakuje jednání s vlastníkem MVE Líšný o tomto záměru
b) Veřejná schůze a VO na Vršek
Starosta zařadí na jednání veřejné schůze
c) Veřejná schůze a velkoobjemový kontejner
Starosta zařadí na jednání veřejné schůze

Zapsala: Hana Kinská

Návrhová komise :
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Ověřovatelé zápisu :
Jiří Zahradník

Hana Kinská
místostarostka

Milan Vyvlečka

