Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líský
č. Z06/2017
Datum:
Místo:
Čas:
Přítomni:

18. 10. 2017
Obecní úřad
17.00 hodin
Hon Štěpán, Pěchoučková Markéta, Šalounová
Jindřiška, Kutková Lenka, Kopřiva Jiří
Zapisovatel:
Hon Štěpán
Ověřovatelé:
Šalounová Jindřiška, Kopřiva Jiří
Program:
1. Starosta bude informovat zastupitele o možnosti zažádat o dotaci na
opravu povrchu místní komunikace (panelky směrem k paní
Perníčkové) a zastupitelé společně rozhodnou, zda o tuto dotaci
požádat.
2. Starosta bude informovat o průběhu výstavby vodovodu a kanalizace a
zastupitelé společně rozhodnou o dalším postupu
3. Starosta bude informovat o zahájení prací na rekonstrukci místní
komunikace (panelky směrem k Beznoskům) a seznámí zastupitele s
průběhem prací a omezeními, které tato rekonstrukce přinese.
4. Starosta seznámí zastupitele s žádostí ZŠ Kvílici o přijetí dodatku ke
smlouvě mezi obcí Líský a ZŠ Kvílice. Zastupitelé projednají a případně
schválí tento dodatek.
5. Starosta seznámí zastupitele s žádostí o výměnu částí pozemků mezi
obcí Líský a manželi Beznoskovými.
6. Starosta seznámí zastupitele s žádostí o odkup části obecního pozemku
manželi Forgačovými.
7. Starosta seznámil zastupitele o zahájení Komplexní pozemkové úpravy
na katastru obce.
8. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením č.3.
9. Souhlas se zřízením věcného břemene na parcele 593.
1. Starosta bude informovat zastupitele o možnosti zažádat o dotaci na
opravu povrchu místní komunikace (panelky směrem k paní Perníčkové) a
zastupitelé společně rozhodnou, zda o tuto dotaci požádat.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj
vypasalo i na rok 2018 dotace na obnovu místních komunikací, kdy ministerstvo
platí spoluúčast ve výši 50% z nákladů. Starosta navrhl, aby obec v příštím roce

opravila místní komunikaci k paní Perníčkové a ještě letos zažádala o dotaci na
tuto akci. V pasportu MK označenou jako 2c.
O tomto návrhu dal hlasovat:
Hlasování: 5 hlasy PRO
0 hlasů NEHLASOVAL
0 hlas PROTI
2. Starosta bude informovat o průběhu výstavby vodovodu a kanalizace a
zastupitelé společně rozhodnou o dalším postupu.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že výstavba vodovodu a kanalizace
probíhá víceméně bez závažnějších problémů a s menším zpožděním se chýlí
ke svému závěru. Termín kolaudace ještě v tomto roce zatím není ohrožen
především u kanalizace. Vodovod se bohužel už letos zkolaudovat nestihne,
protože obec Pozdeň zatím nestihla zkolaudovat přivaděč, který vede přes její
území a bez zkolaudovaného přivaděče se nemůže uskutečnit kolaudace
našeho vodního díla, přestože bude dokončeno v řádném termínu a z naší
strany ke kolaudaci vše připraveno. Bez našeho zavinění tedy pravděpodobně
budeme muset bez vody vydržet ještě do jara příštího roku. Přesné termíny
kolaudací budou upřesněny časem.
Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
3. Starosta bude informovat o zahájení prací na rekonstrukci místní
komunikace (panelky směrem k Beznoskům) a seznámí zastupitele s
průběhem prací a omezeními, které tato rekonstrukce přinese.
Starosta informoval zastupitele, že firma Mao, která vysoutěžila
rekonstrukci panelové cesty směrek k Beznoskům (3c podle PMK) zatím oproti
očekávání nedodržela své smluvní závazky, nepřebrala staveniště a nezačla se
zemními pracemi, jak bylo domluveno a písemě stvrzeno. Obci teď nezbývá než
čekat, zda firma smluvní závazky byť se zpožděním dodrží. Zatím je termín
realizace do konce roku 2017 ještě zvládnutelný.
Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
4. Starosta seznámí zastupitele s žádostí ZŠ Kvílici o přijetí dodatku ke
smlouvě mezi obcí Líský a ZŠ Kvílice. Zastupitelé projednají a případně schválí
tento dodatek.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky ZŠ Kvílice Mgr. Holubové,
aby obac schválila přijetí dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
uzavřené mezi Obcí Líský a ZŠ Kvílice, který spočívá v tom, že nevyčerpané
prostředky z roku 2017 se nemusí obci vracet, ale mohou být školou využity v

roce 2018. I proto, že se jedná „jen“ o částku ve výši cca 1000 Kč, navrhl
starosta, aby byl tento dodatek přijat .
O tomto návrhu dal hlasovat:
Hlasování: 5 hlasy PRO
0 hlasů NEHLASOVAL
0 hlas PROTI
5. Starosta seznámí zastupitele s žádostí o výměnu částí pozemků mezi obcí
Líský a manželi Beznoskovými.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že v rámci rekonstrukce panelové
cesty 3c a její změně na asfaltovou silnici, dochází v místě jejího ukončení
k částečné výstavbě této cesty na pozemku manželů Beznoskových kousek od
místa, kde mají postavené garáže. Dušan Beznoska se na obec obrátil
s požadavkem, zda by bylo možné v rámci tohoto prostranství vyměnit kousek
pozemku, který má být novou asfaltkou zastavěn, za jinou čás obecního
pozemku, címž by si rozšířil příjezdouvou cestu ke svojí nemovitosti.
Místostarosta Jiří Kopřiva upozornil, že by bylo dobré do diskuse o této směně
přizvat i majitele sousední nemovitosti, domu č.p. 40, manžele Smolovi, aby
touto výměnou nebyli poškozeni například ztrátou místa k parkování na
dotčeném obecním pozemku. Starosta následně navrhl, že osloví manžele
Smolovi a Beznoskovi a domluví setkání všech přímo na místě, kde si podobu
případné směny odsouhlasí všichni zúčastnění.
O tomto návrhu dal hlasovat:
Hlasování: 5 hlasy PRO
0 hlasů NEHLASOVAL
0 hlas PROTI
6. Starosta seznámí zastupitele s žádostí o odkup části obecního pozemku
manželi Forgačovými.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Forgačových o odkup
části obecního pozemku 555/2 před svým domem (č.p. 2). Zastupitelé po
obhlédnutí situace přímo na místě navrhli, aby s ohledem na ponechání co
největší části pozemku v centru obce v obecním majetku manželům
Forgačovým nabídli odkup pruhu rovnoběžného s fasádou jejich domu v šíři 2
metry mezi silnicí a příjezdovou cestou na jejich zahradu. Pokud budou manželé
Forgačovi souhlasit, vyvěsí obec záměr prodeje a objedná na náklady manželů
Forgačových geometrické oddělení této parcely.
O tomto návrhu dal hlasovat:
Hlasování: 4 hlasy PRO
1 hlasů NEHLASOVAL

0 hlas PROTI
7. Starosta seznámil zastupitele o zahájení Komplexní pozemkové úpravy na
katastru obce.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že byl kontaktován Ondřejem
Nožičkou ze státního pozemkového úřadu s tím, že komplexní pozemkové
úpravy, o které obec požádala před necelými třemi lety, se začnou s největší
pravděpodobností realizovat na začátku roku 2018 tím, že bude v Líském
svolána schůze všech, kterých se tyto pozemkové úpravy dotknou. O všech
dalších krocích bude obec i všichni zúčastnění s dostatečným předstihem
informováni.
Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
8. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením č.3.
Starosta seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.3, které
zohledňuje navýšení příjmů i některých výdajů oproti schválenému rozpočtu na
rok 2017.
O návrhu na přijetí rozpočtového opatření č.3 dal následně hlasovat:
Hlasování: 5 hlasy PRO
0 hlasů NEHLASOVAL
0 hlas PROTI
(rozpočtové opatření č.3 nechť zůstává přílohou zápisu z jednání zastupitelstva)
9. Souhlas se zřízením věcného břemene na parcele 593.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ČEZ Distribuce o souhlas se
zřízením věcného břemene k pozemku 593 (malý pozemek v křižovatce na
začátku panelových cest), na jehož hranici ČEZ v rámci rekonstrukce uložil část
podzemního vedení NN.
O souhlasu se zřízením tohoto věcného břemena dal následně hlasovat:
Hlasování: 5 hlasy PRO
0 hlasů NEHLASOVAL
0 hlas PROTI
V Líském dne 18. 10. 2017
Zapsal:
Ověřil:

Hon Štěpán
Šalounová Jindřiška, Kopřiva Jiří

Vyvěšeno:

29. 10. 2017

Sejmuto:

14. 11. 2017

