USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
4. května 2021
Usnesení č. 1/5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání dne 4. 5. 2021.
Usnesení č. 2/5/2021
Zastupitelstvo volí Vladimíra Veselého a Moniku Koudelkovou ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 4. 5. 2021.
Usnesení č. 3/5/2021
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 3. 2021.
Usnesení č. 4/5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje text žádosti o pronájem kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Lišnice a její
odeslání majitelům objektu.
Usnesení č. 5/5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej majetku obce – p.p.č. 172 o výměře 566 m2, včetně stavby RD čp. 1,
v obci Koporeč, k.ú. Lišnice, paní Veronice Smíškové, 2. 4. 1985, Koporeč čp. 2, 434 01 Lišnice za prodejní
cenu 400.000 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 6/5/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a uzavření dohody o právu provést stavbu
na pozemku obce Lišnice, mezi obcí Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na
základě jí písemně udělené plné moci ze dne 05.02.2021 evid. č. PM - 029/2021 společností EnergoPro
Projekční kancelář, s.r.o., IČ: 27344339, Chomutov, Školní 5336, PSČ 430 01. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu obce k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 7/5/2021
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s realizací stavby Nemilkov – skladovací jímka, podle projektové
dokumentace, zpracované společností Farmtec a.s., pod zakázkou číslo 1220010104.
Usnesení č. 8/5/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah Protokolu o otevírání obálek s nabídkami na účast na veřejné
zakázce malého rozsahu „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu 6 RD Koporeč – projektová
dokumentace“ ze dne 26. 4. 2021.
Usnesení č. 9/5/2021
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že dodavatelem/zhotovitelem akce „Inženýrské sítě a komunikace pro
výstavbu 6 RD Koporeč – projektová dokumentace“ bude účastník Jiří Buneš, IČO: 12063878, J. Š. Baara
čp. 1536/4, 434 01 Most. Celkový objem smlouvy o dílo je 159.700, - Kč bez DPH. Zastupitelstvo ukládá
starostovi informovat o tomto rozhodnutí uchazeče a zároveň ho zmocňuje k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 10/5/2021
Zastupitelstvo obce Lišnice souhlasí s kácením dřevin na pozemcích obce p.p.č. 561 a 608 k.ú. Lišnice.
Ke kácení dřevin dojde v souvislosti s realizací akce „Oprava polní cesty C7, k.ú. Lišnice“. Tento souhlas
nenahrazuje kladné rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bude vydáváno v režimu
zákona o ochraně přírody a krajiny místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Usnesení č. 11/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí požadavek Státního pozemkového úřadu ČR, pobočka Chomutov
na provedení prioritizace jednotlivých opatření z Plánu společných zařízení k.ú. Lišnice. Zastupitelstvo
ukládá starostovi obce rozeslat zastupitelům podkladové materiály s vyznačením jednotlivých aktivit.

Strana 1 (celkem 2)

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení č. 12/5/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením stavby „Stavební úpravy čp. 17, Lišnice“ podle projektové
dokumentace zpracované Ing. Janou Chotovou, IČO 14822814, Jižní 3194, 434 01 Most.
Usnesení č. 13/5/2021
Zastupitelstvu ukládá starostovi obce bezodkladně řešit havarijní stav klempířských prvků na objektu čp. 6
Lišnice, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 14/5/2021
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v souvislosti s realizací přípojky NN pro p.p.č. 206/1 v obci Koporeč, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 15.1/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí podnět obce Lišnice, zaslaný na ČIŽP a KÚÚK ze dne 9. 4. 2021, včetně
odpovědi ČIŽP ze dne 20. 4. 2021.
Usnesení č. 15.2/5/2021
Zastupitelstvo schvaluje nákup a výsadbu dřevin podle zastavovacího plánu vyhotoveného p. Lubomírem
Kaplanem, Kozly 1, 440 01 Kozly, na p.p.č. 79/39 a 79/48 v obci Lišnice, k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 15.3/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí iniciativu občanů ohledně požadavku na výsadbu dřevin na hraně
železničního náspu podél železniční vlečky na Elektrárnu Počerady, včetně informace o termínu konání
schůzky starosty obce s řediteli Elektrárny Počerady a Severní energetické a.s.
Usnesení č. 15.4/5/2021
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce bezodkladně provést procesní kroky směřující k možnosti realizovat
odtah autovraku na p.p.č. 51/1 k.ú. Lišnice.
Usnesení č. 15.5/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí podnět občanů na znovuobnovení lesní pěšiny/cesty mezi obcemi Lišnice a
Polerady.
Usnesení č. 15.6/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně zaslaného podnětu na Magistrát města Mostu, odbor
životního prostředí, ve věci kácení dřevin na lesním pozemku p.p.č. 562, k.ú. Lišnice, včetně informace
o způsobu, jak s podnětem správní orgán aktuálně naložil.
Usnesení č. 15.7/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí podnět občanů směřující k návrhu podniknutí aktivit vedoucích ke zpomalení
dopravy v centrální části obce Lišnice.
Usnesení č. 15.8/5/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci podnět občanů ve věci eventuálního doplnění/výměny herních
prvků na dětských hřištích v obcích Lišnice, Koporeč a Nemilkov.
V Lišnici 4. 5. 2021

Bc. Petr Pillár, starosta obce
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