USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
25. června 2018
v zasedací místnosti OÚ Lišnice, Lišnice čp. 42, 434 01 Most
Usnesení č. 1/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dne 25. června 2018
Usnesení č. 2/6/2018
Zastupitelstvo obce volí Alenu Turnovskou a Vladimíra Veselého ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 25. června 2018.
Usnesení č. 3/6/2018
Zastupitelstvo bere na vědomí písemnou zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5.
2018.
Usnesení č. 4/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lišnice za rok 2017.
Usnesení č. 5/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Lišnice za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“.
Usnesení č. 6/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2018. Příjmy + 270.000
Kč, Výdaje + 629.500 Kč, Financování - 359.500 Kč.
Usnesení č. 7/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Lišnice a Ing. arch. Hanou Vrchlavskou, na pořízení díla
„Změna č. 1 Územního plánu obce Lišnice. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení č. 8/6/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje právního zástupce obce k vypracování zamítavého stanoviska ke stavbě
„Autovrakoviště (sběr, výkup demontáž autovraků) v obci Lišnice“ a ukládá starostovi obce toto stanovisko
v termínu do 3. 7. 2018 odeslat na Magistrát města Mostu, odbor stavební úřad. Zároveň zastupitelstvo
ukládá starostovi obce připravit písemnou informaci o průběhu místního šetření dne 3. 7. 2018.
Usnesení č. 9/6/2018
Zastupitelstvo obce Lišnice nemá připomínky k realizaci stavby „Stavební úpravy mostu ev. č. 255-010 na
silnici II/255 přes potok Srpina v obci Lišnice, část Nemilkov“
Usnesení č. 10/6/2018
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo - projekční činnost „Úprava areálu u čp. 6 Lišnice“ a zmocňuje
starostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení č. 11/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o úplatném zřízení
věcného břemene, mezi obcí Lišnice, IČ 00266019 a Severočeskou teplárenskou a.s., IČ 28733118.
Zastupitelstvo obce zároveň zmocňuje starostu obce k podpisu dodatku.
Usnesení č. 12/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje obsah Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na akci „Oprava
místní komunikace Lišnice“. Zároveň zastupitelstvo schvaluje seznam firem obeslaných nabídkou.
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Usnesení č. 13/6/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah darovací smlouvy uzavřené dne 18. 6. 2018 mezi obcí Lišnice
a Vršanskou uhelnou a. s. o poskytnutí finančního daru ve výši 150.000 Kč.
Usnesení č. 14/6/2018
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o pronájem části p.p.č. 51/1 v obci Lišnice, k. ú. Lišnice a žádost o
povolení k uložení vodovodní přípojky do pozemku obce.
Usnesení č. 15/6/2018
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí jednorázové finanční podpory ve výši 20.000 Kč panu Josefu
Laštovkovi, čp. 14 Lišnice na vybudování domácí čistírny odpadních vod pro RD čp. 14 Lišnice.
Usnesení č. 16/6/2018
Zastupitelstvo rozhodlo o počtu nově volených členů zastupitelstva pro komunální volby 2018. Počet
volených zastupitelů bude 7.
Usnesení č. 17/6/2018
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dostupné informace o pořádání ekologické akce Klimakemp 2018.
V Lišnici 2. 7. 2018

Bc. Petr Pillár, starosta obce

________________________

Josef Laštovka, místostarosta

________________________

ověřili:
Ing. Alena Turnovská

________________________

Ing. Vladimír Veselý

________________________
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