Výpis usnesení zastupitelstva obce Lišnice,
ze dne 18. května 2020
Usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání dne 18. 5. 2020.
Usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo obce volí Oldřicha Hájka a Vladimíra Veselého ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 18. 5. 2020. Za pořízení zápisu zodpovídá starosta obce.
Usnesení č. 3/5/2020
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plněn usnesení zastupitelstva obce k aktuálnímu datu.
Usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí se zařazením správního území obce Lišnice do územní působnosti MAS
Naděje o.p.s. na programové období 2021 – 2027. Schválením zařazení správního území obce do územní
působnosti MAS Naděje o.p.s. obci Lišnice nevznikají žádné finanční závazky vůči MAS Naděje o.p.s.
Usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a souhlasu s provedením stavby přípojka NN pro p.p.č. 147/2 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice, uzavírané mezi obcí Lišnice IČ 00266019, Lišnice
42, 434 01 Lišnice a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, zastoupené na základě plné moci
společností ENERGOARCH s.r.o., IČ 25422995, Havraň 56, 435 01 Havraň. Zastupitelstvo zmocňuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 6/5/2020-A
Zastupitelstvo obce se neztotožňuje s argumentací žadatele ohledně údajné škody vzniklé majiteli p.p.č.
676 - zamokřená plocha v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice, neboť z žádosti nevyplívá, k jaké škodě mělo dojít.
Zároveň se zastupitelstvo obce neztotožňuje s příčinnými souvislostmi uváděnými v žádosti.
Usnesení č. 6/5/2020-B
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zahájit práce na aktualizaci manipulačního řádu vodního díla
Nemilkovský rybník.
Usnesení č. 6/5/2020-C
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpečit vypracování návrhu dodatku k pachtovní smlouvě
ze dne 18. 12. 2012 mezi obcí Lišnice a Českým rybářským svazem, Místní organizace Most.
Usnesení č. 6/5/2020-D
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpečit místní šetření za účasti obce Lišnice a Českého
rybářského svazu, Místní organizace Most.
Usnesení č. 6/5/2020-E
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vznést dotaz na vodoprávní orgán Magistrátu města Mostu, ohledně
platnosti povolení k odběru povrchových vod z Nemilkovského rybníka.
Usnesení č. 7/5/2020-A
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dočasném zastavení aktivit směřujících k prodeji stavebních pozemků
na p.p.č. 140/1, 142, 143 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 7/5/2020-B
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu majetku obce - p.p.č. 142 a 143 v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice na úřední desce.
Usnesení č. 8/5/2020-A
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce obeslat majitele nemovitostí čp. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66 a 67 s upozorněním na protiprávní způsob parkování motorových vozidle na části p.p.č. 79/20 v obci
Lišnice, k.ú. Lišnice.
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Usnesení č. 8/5/2020-B
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodej části p.p.č. 79/41 - ostatní plocha v obci Lišnice, k.ú.
Lišnice v rozsahu aktuální mapové přílohy.
Usnesení č. 9/5/2020-A
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje majetku obce - část p.p.č. 165/1 v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice na úřední desce.
Usnesení č. 9/5/2020-B
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu majetku obce - část p.p.č. 564/2 v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice na úřední desce.
Usnesení č. 10/5/2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení bytové jednotky č. 4 v přízemí nemovitosti čp. 46 Lišnice žadatelce
slečně Veronice Vejdové, 4. 8. 2001, Lišnice 42, 434 01 Lišnice.
Usnesení č. 11/5/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje majetku obce - část p.p.č. 90/2 v obci Lišnice,
k.ú. Lišnice na úřední desce.
Usnesení č. 12/5/2020
Obec souhlasí se zřízením parkovacího státní pro 2 osobní automobily na části p.p.č. 165/1 v obci Koporeč,
k.ú. Lišnice. Stání bude zhotoveno ze zatravňovacích tvárnic na vlastní náklady žadatele. Před zřízením
parkovacího stání bude obec Lišnice vyzvána k součinnosti při definování přesného místa.
Usnesení č. 13/5/2020-A
Zastupitelstvo bere na vědomí zpracované Technicko - ekonomické posouzení vodohospodářské investice
- kanalizace obcí Lišnice, Koporeč a Nemilkov zpracované firmou PROVOD s.r.o.
Usnesení č. 13/5/2020-B
Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečit vypracování varianty č. 4 ke studii proveditelnosti na akci
„Kanalizace obcí Lišnice, Koporeč, Nemilkov“, spočívající v návrhu řešení čištění odpadních vod přes 3
samostatné ČOV v obcích Lišnice, Koporeč a Nemilkov.
Usnesení č. 13/5/2020-C
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zjistit podmínky vypracování alternativní stude proveditelnosti na akci
„Kanalizace obcí Lišnice, Koporeč a Nemilkov“.
Usnesení č. 14/5/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2020. Příjmy
+989.000,00 Kč, výdaje 75.000,00 Kč, Financování +914.000,00 Kč.
Usnesení č. 15/5/2020-A
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci (kotlíková půjčka) žadatelce Simoně
Korelové, Lišnice čp. 66, 434 01 Lišnice, místo realizace Lišnice čp. 66, 434 01 Lišnice, a to do výše
skutečných maximálních uznatelných výdajů výměny, nejvýše však 200.000 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Usnesení č. 15/5/2020-B
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci (kotlíková půjčka) žadatelce Jitce
Hellerové, Koporeč čp. 32, 434 01 Lišnice, místo realizace Koporeč čp. 32, 434 01 Lišnice, a to do výše
skutečných maximálních uznatelných výdajů výměny, nejvýše však 200.000 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Usnesení č. 15/5/2020-C
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci (kotlíková půjčka) žadatelce Slavěně
Šestákové, Lišnice čp. 64, 434 01 Lišnice, místo realizace Lišnice čp. 64, 434 01 Lišnice, a to do výše
skutečných maximálních uznatelných výdajů výměny, nejvýše však 200.000 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
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Usnesení č. 15/5/2020-D
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci (kotlíková půjčka) žadatelce Milanu
Studničkovi, Koporeč čp. 35, 434 01 Lišnice, místo realizace Koporeč čp. 35, 434 01 Lišnice, a to do výše
skutečných maximálních uznatelných výdajů výměny, nejvýše však 200.000 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Usnesení č. 16/5/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy č. 99025284004 uzavírané mezi obcí Lišnice, IČ
0026601 a KB a.s., IČ 45317054 na financování povinného podílu obce u investiční akce „Rekonstrukce
veřejného osvětlení obce Lišnice“ ve výši 900.000,00 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu
úvěrové smlouvy.
Usnesení č. 17/5/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání soudní žaloby na vyklizení bytu č. 2 v II. NP domu
čp. 6 Lišnice.
Usnesení č. 18/5/2020
Zastupitelstvo potvrdilo konání 8. ročníku Lišnického štrůdlování dne 29. 8. 2020 a uložilo starostovi
pokračovat v přípravě akce.
Usnesení č. 19/5/2020
Obec Lišnice jako vlastník p.p.č. 165/1 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice souhlasí s napojením nemovitosti čp. 34
Koporeč, stojící na p.p.č. 154/1 v obci Koporeč, k.ú Lišnice, na místní komunikaci na p.p.č. 165/1 v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 20.1/5/2020
Zastupitelstvo ukládá starostovi objednat vyhotovení skutečného zaměřené stavby „Koporeč čp. 1“
Usnesení č. 20.2/5/2020-A
Zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat na stavební úřad Magistrátu města Mostu upozornění na postupující
devastační stav střechy objektu čp. 51 Lišnice, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 20.2/5/2020-B
Zastupitelstvo ukládá starostovi konzultovat s právním zástupcem obce Lišnice trestního oznámení na
neznámého pachatele v souvislosti s havarijním stavem střechy nemovitosti čp. 51 Lišnice, k.ú. Lišnice,
ohrožujícím bezpečnost obyvatel.
V Lišnici 18. května 2020
Zapsal:
Bc. Petr Pillár
Ověřili:
Ing. Vladimír Veselý
Oldřich Hájek
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