USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
1. února 2021
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice
Usnesení č. 1/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání dne 1. 2. 2021
Usnesení č. 2/2/2021
Zastupitelstvo volí Zdeňka Hrabáka a Moniku Koudelkovou ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 1. února 2021.
Usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 10. 2020 a 28.
12. 2020.
Usnesení č. 4/2/2021
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 33/2 – ostatní plocha o velikosti 19 m2, v obci Lišnice, k.ú. Lišnice,
žadateli p. Milanu Richterovi, 16. 8. 1982, Hutnická 2828, 434 01 Most, za prodejní cenu 1.064 Kč.
Usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou zprávu o průběhu akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
obce Lišnice“ ze dne 21. 1. 2021.
Usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění smlouvy o poskytnutí investiční dotace na nákup
štěpkovače dřevní hmoty.
Usnesení č. 7/2/2021 - A
Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce „Kabelizace NN v obci Koporeč“ podle předložené stavební
dokumentace, zpracované společností Miloslav Kalců, Kralupy nad Vltavou, pod číslem stavby IE-124006784.
Usnesení č. 7/2/2021 - B
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že byly podniknuty přípravné kroky směřující k vyhotovení
projektové dokumentace na akci „Nové VO Koporeč“
Usnesení č. 8/2/2021
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene a Dohodu
o umístění stavby IE-12-4006784/VB/01 MO-Koporeč kabelizace NN, mezi obcí Lišnice, IČ 00266019,
Lišnice 42, 434 01 Lišnice a ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 847/8, 405 02, Děčín – Podmokly,
zastoupená Miloslavem Kalců, IČ 10234845, Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Zastupitelstvo
zmocňuje starostu obce k podpisu smluv.
Usnesení č. 9/2/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o vyjádření ke stavbě „Nemilkov – skladovací jímka“, předložené
společností ANIMO Žatec a.s., IČ 00044628, Lišany čp. 33, 440 01 Lišany.
Usnesení č. 10/2/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí
Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu dohody.
Usnesení č. 11/2/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice rozhodlo nevyhovět žádosti o dodatečnou změnu návrhu Změny č. 1 ÚP Lišnice,
související s opětovným zařazením plochy L-V1 do zastavitelných ploch.
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Usnesení č. 12/2/2021
Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečit vypracování Zadávacích podmínek pro vyhlášení zakázky
malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Nové RD Koporeč. Kanalizace + ČOV,
inženýrské sítě, komunikace“.
Usnesení č. 13/2/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí konečné stanovisko ombudsmana k podnětu spolku Bezvrakoviště z.s.
na nelegální provoz autovrakoviště v obci Lišnice.
Usnesení č. 14/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.p.č. 715 – zamokřená plocha
o výměře 3 147 m/2 v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice panu Jiřímu Peldovi, 16. 10. 1973, Nemilkov 17, 434 01
Lišnice, za cenu 6 294, - Kč/rok. Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 15/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 288/1 – ostatní
plocha o výměře 40 m/2 v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice panu Jiřímu Peldovi, 16. 10. 1973, Nemilkov 17, 434
01 Lišnice, za cenu 80, - Kč/rok. Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 16/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej majetku obce = části p.p.č. 51/1 – ostatní
plocha v obci Lišnice, k.ú. Lišnice, o výměře cca 97 m 2. Prodejní cena = 56,- Kč/m2. Zastupitelstvo ukládá
starostovi obce zveřejnit záměr bez zbytečného odkladu na úřední desce obce a zabezpečit vyhotovení
geometrického plánu.
Usnesení č. 17/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej majetku obce - p.p.č. 51/14 – ostatní
plocha v obci Lišnice, k.ú. Lišnice, o výměře cca 47 m/2. Prodejní cena = 56,- Kč/m2. Zastupitelstvo ukládá
starostovi obce zveřejnit záměr na úřední desce obce. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zveřejnit záměr
bez zbytečného odkladu na úřední desce.
Usnesení č. 18/2/2021
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zveřejnění záměru prodeje majetku obce = část p.p.č. 51/1, ostatní
plocha v obci Lišnice, k.ú. Lišnice o výměře cca 488 m2.
Usnesení č. 19/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení dřevin rostoucím mimo les – jasan ztepilý
na p.p.č. 288/1 v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 20/2/2021 - A
Zastupitelstvo trvá na realizaci akce rekonstrukce polní cesty C7 na p.p.č. 561 a 608 v k.ú. Lišnice, a to
podle schváleného Plánu společných zařízení, jako součásti Komplexních pozemkových úprav obce Lišnice.
Rekonstrukce polní cesty bude provedena na náklady Státního pozemkového úřad České republiky.
Usnesení č. 20/2/2021 – B
Zastupitelstvo trvá na realizaci akce rekonstrukce polní cesty C13 na p.p.č. 581 v k.ú. Lišnice, a to podle
schváleného Plánu společných zařízení, jako součásti Komplexních pozemkových úprav obce Lišnice.
Rekonstrukce polní cesty bude provedena na náklady Státního pozemkového úřad České republiky.
Usnesení č. 21.1/2/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí vyrozumění PČR KŘP Ústeckého kraje ve věci trestního oznámení podaného
na majitele nemovitosti na p.p.č. 53 v obci Lišnice, k.ú. Lišnice dne 16. 11. 2020 rekci obce Lišnice ze dne
1. 2. 2021.
Usnesení č. 21.2/2/2021
Zastupitelstvo zmocňuje starostu k oslovení společnosti AXIOM engineering s.r.o., IČ 2885523, Pernerova
168, 530 02 Pardubice k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akce
Revitalizace vodní nádrže Nemilkov a Revitalizace vodní nádrže Koporeč.
Usnesení č. 21.3/2/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej majetku obce; p.p.č. 172 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 566 m2, v obci Koporeč, k.ú. Lišnice, jejíž součástí je stavba čp. 1. Cenu
k vyjednávání stanovilo zastupitelstvo ve výši 400.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zveřejnit
záměr bez zbytečného odkladu na úřední desce.
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Usnesení č. 21.4/2/2021
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu č. 1 v 1 NP domu č. 46 v obci Lišnice, k.ú. Lišnice o velikosti 2+1
slečně Nikole Šestákové, 20. 8. 1993, Lišnice 64, 434 01 Lišnice.
V Lišnici 1. 2. 2021
Bc. Petr Pillár, starosta obce
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