USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
ze dne 24. srpna 2020

Usnesení č. 1/8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání dne 24. 8. 2020
Usnesení č. 2/8/2020
Zastupitelstvo obce volí Vladimíra Veselého a Oldřicha Hájka ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 24. 8. 2020. Za pořízení zápisu zodpovídá starosta obce.
Usnesení č. 3/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. června 2020.
Usnesení č. 4/8/2020 - A
Zastupitelstvo rozhodlo, že způsob připojení nových světelných bodů v rámci akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Lišnice“ bude proveden zemní variantou. Ocenění bude provedeno nad rámec stávající
smlouvy mezi obcí Lišnice a provádějící firmou ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., IČ 29146411.
Usnesení č. 4/8/2020 - B
Zastupitelstvo rozhodlo o přemístění světelných bodů ze soukromých parcel č. 79/5; 79/7; 79/8 a 79/9 v
obci Lišnice, k.ú. Lišnice do podélného profilu chodníku na p.p.č. 79/20. Zastupitelstvo ukládá starostovi
učinit potřebné kroky k provedení akce.
Usnesení č. 5/8/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje zveřejnění záměru prodeje majetku obce - p.p.č. 33/2 - ostatní plocha
v obci Lišnice, k.ú. Lišnice o výměře 19 m2.
Usnesení č. 6/8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje majetku obce - část p.p.č. 288/1 - ostatní plocha
v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice o výměře cca 45 m2.
Usnesení č. 7/8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu majetku obce - p.p.č. 715 - zamokřená plocha
v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice o výměře 3 147 m2.
Usnesení č. 8/8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu s provedením stavby „Rekonstrukce polní cesty
v k.ú. Lišnice – C6“ č. SPU 275920/2020 mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a
Státním pozemkovým úřadem, Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 9/8/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2020. Příjmy
+ 942 500 Kč, Výdaje + 74 000 Kč, Financování + 868 500 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečit
zveřejnění rozpočtové změny na úřední desce v souladu se zákonem.
Usnesení č. 10/8/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice bere na vědomí podání žádosti o podporu z Fondu Ústeckého kraje ve výši
100 000 Kč na nákup štěpkovače dřevní hmoty. Předpokládaný vlastní podíl obce na dotaci je 60 000 Kč.
Usnesení č. 11/8/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení k projektu „Sázíme budoucnost“ a ukládá starostovi informovat
o dalším postupu v projektu.
Usnesení č. 12/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice čp. 42, 434 01
Lišnice a p. Alešem Hamříkem, 24. 1. 1980, Koporeč čp. 2, 434 01 Lišnice o prodeji p.p.č. 165/13 - ostatní
plocha o výměře 63 m2 v obci Koporeč, k. ú. Lišnice za cenu 8. 428,- Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu
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obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 13/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice čp. 42, 434 01
Lišnice a p. Petrem Novotným, 23. 5. 1973, Družstevní 880/1, 434 01 Most o pachtu pozemku č. 142,
zahrada, o výměře 2092 m2 a dále části pozemku č. 140/1 zahrada, o výměře části 180m2, obě v obci
Koporeč, k.ú. Lišnice za roční pachtovní cenu 4. 544 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
Usnesení č. 14.1/8/2020
Zastupitelstvo ukládá starostovi řešit závady ve sjízdnosti komunikací se společností Coal Services a.s., tak
se společností SČVaK.
Usnesení č. 14.2/8/2020
Zastupitelstvo ukládá starostovi obeslat nájemníky čp. 46, včetně vlastníků sousedních nemovitostí čp. 47,
9, 13, 18 s informací havarijním stavu střechy objektu špýcharu s upozorněním na zvýšenou opatrnost při
pohybu v okolí objektu.
Usnesení č. 14.3/8/2020
Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce ke komunikaci s majitelku nemovitosti na st.p.č. 53 se sdělením
eventuální prodejní ceny budovy špýcharu na st.p.č. 53 v obci Lišnice, k.ú. Lišnice.
V Lišnici 26. 8. 2020
Bc. Petr Pillár, starosta obce
ověřili: Vladimír Veselý
Oldřich Hájek
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