USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
29. června 2020
od 17.00 hod. v kanceláři MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice
Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání dne 29. 6. 2020
Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce jmenuje Zdeňka Hrabáka a Alenu Turnovskou ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 29. 6. 2020. Za pořízení zápisu zodpovídá starosta obce.
Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. května 2020.
Usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Lišnice za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.
Usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření v běžném
účetním období + 522.911,36 Kč.
Usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2020. Příjmy
+120.000,- Kč, Výdaje +125.000,- Kč, Financování -5.000,- Kč.
Usnesení č. 7/6/2020 - A
Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 79/41 - ostatní plocha o výměře cca 240 m2
v obci Lišnice, k.ú. Lišnice
Usnesení č. 7/6/2020 - B
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce svolat společnou schůzku majitelů nemovitostí podél místní
komunikace 79/20 v obci Lišnice (RD Okál) a prodiskutovat neutěšenou situaci s parkováním motorových
vozidel v této lokalitě.
Usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí se zveřejněním záměru odprodat majetek obce - část p.p.č. 165/1 ostatní plocha v obci Koporeč, k.ú. Lišnice o rozloze cca 203 m2 na úřední desce.
Usnesení č. 9/6/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku obce,
uzavíranou mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a p. Janou Zahradníkovou, Koporeč
čp. 3, 434 01 Lišnice. Smlouva řeší souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro RD čp. 3 Koporeč na části
pozemku 165/1 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
V Lišnici 29. června 2020
Bc. Petr Pillár, starosta obce
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