USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
ze dne 26. října 2020

Usnesení č. 1/10/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dne 26. 10. 2020
Usnesení č. 2/10/2020
Zastupitelstvo volí Moniku Koudelkovou a Oldřicha Hájka ověřovateli zápisu a usnesení
ze zasedání zastupitelstva dne 26. 10. 2020.
Usnesení č. 3/10/2020
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva ze dne 24. 8. 2020.
Usnesení č. 4/10/2020
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 165/14 – ostatní plocha o výměře 200 m2 v obci Koporeč,
k.ú. Lišnice, panu Milanu Studničkovi, Koporeč 35, 434 01 Lišnice, za prodejní cenu 16.790 Kč.
Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 5/10/2020
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 90/22 – ostatní plocha o výměře 376 m2 v obci Lišnice, k.ú.
Lišnice, panu Davidu Šestákovi, Lišnice 64, 434 01 Lišnice, za prodejní cenu 21.056 Kč.
Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 6/10/2020
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 79/54 – ostatní plocha o výměře 232 m2 v obci Lišnice, k.ú.
Lišnice, manželům Jakubu a Haně Henzlovým, Lišnice 76, 434 01 Lišnice , za prodejní cenu 17.892
Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 7/10/2020
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o prodeji p.p.č. 33/2 – ostatní plocha o výměře 19 m2, v obci
Lišnice, k.ú. Lišnice do doby, než bude provedeno vytyčení vlastnické hranice uvedené parcely
v terénu. Zejména se jedná o podélný profil, kde p.p.č. 33/2 sousedí s p.p.č. 51/1. Zastupitelstvo
ukládá starostovi objednat vytyčení vlastnické hranice u zeměměřičské firmy.
Usnesení č. 8/10/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí ústní informaci o administraci návratných finančních výpomocí
(kotlíkové půjčky) k aktuálnímu datu 26. 10. 2020.
Usnesení č. 9/10/2020-A
Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informaci o realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Lišnice“.
Usnesení č. 9/10/2020-B
Zastupitelstvo ukládá starostovi vystavit pro firmu Reimont Elektro s.r.o., IČ 47283025
objednávku na provedení vymístění světelných bodů z pozemků p.p.č. 79/5; 79/7; 79/8 a 79/9
v obci Lišnice, k.ú. Lišnice do tělesa chodníku na p.p.č. 79/20 v obci Lišnice, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 10/10/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 99025284004, uzavřené
mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a KB a.s., IČ 45317054.
Usnesení č. 11/10/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML5626
mezi obcí Lišnice a Ústeckým krajem ve výši 100.000 Kč na nákup štěpkovače dřevní hmoty.
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Usnesení č. 12/10/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Lišnice za období 1 – 9/2020.
Usnesení č. 13/10/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2020. Příjmy +
201.000 Kč, Výdaje + 2.221.000,- Kč, Financování – 2.020.000,- Kč. Zastupitelstvo ukládá
starostovi zabezpečit zveřejnění rozpočtové změny na úřední desce v souladu se zákonem.
Usnesení č. 14/10/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s vysazením stromů na pozemcích v majetku obce Lišnice. Jedná se
o p.p.č. 165/1 – ostatní plocha v obci Koporeč, k.ú. Lišnice; p.p.č. 78/1 – zahrada v obci Lišnice,
k.ú. Lišnice; p.p.č. 327/1 v obci Nemilkov, k.ú. Lišnice. K vysázení stromů dojde v rámci zapojení
obce do projektu „Sázíme budoucnost“.
Usnesení č. 15/10/2020 – A
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím závazku vybudovat do 31. 12. 2023 společný vodovodní
řad pro nemovitosti čp. 2, čp. 3 a čp. 32 Koporeč na p.p.č. 165/1 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 15/10/2020 – B
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zahájit práce na projektové přípravě a průběžně tyto práce
konzultovat s technickým a provozním oddělením SČVaK a.s., provoz Most, IČ 49099451.
Usnesení č. 15/10/2020 – C
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zahájit jednání s budoucím provozovatelem vodovodu - SVS
a.s. IČ 49099469, ohledně souhlasu s převzetím vodovodní infrastruktury do majetku SVS a.s.
Usnesení č. 16/10/2020
Zastupitelstvo rozhodlo u ukončení prací na přípravě projektu centrální kanalizace pro obce
Lišnice, Koporeč a Nemilkov. Důvodem pro zastavení prací je výsledek studií proveditelnosti, které
definují výši investičních nákladů nad rámec rozpočtových možností obce.
Usnesení č. 17.1/10/2020
Zastupitelstvo rozhodlo o podání trestního oznámení na majitele nemovitosti na p.p.č. 53 v obci
Lišnice, k.ú. Lišnice, za spáchání trestního činu obecného ohrožení z nedbalosti. Obecné ohrožení
z nedbalosti, zastupitelstvo shledává v dlouhodobém zanedbávání stavební údržby nemovitosti
(špýchar bývalého pivovaru a nerespektování nařízených opatřené ze strany stavebního úřadu
Magistrátu města Mostu.
V Lišnici 26. 10. 2020
Bc. Petr Pillár, starosta obce
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