USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIŠNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskutečnilo dne
10. února 2020
od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lišnice, Lišnice čp. 42, 434 01 Most
Usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Lišnice schvaluje upravený program jednání dne 10. února 2020.
Usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo volí Alenu Turnovskou a Oldřicha Hájka ověřovateli zápisu a usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 10. února 2020.
Usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje písemnou zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. prosince
2019.
Usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v rozpočtu obce Lišnice na rok 2020. Příjmy + 68.100,
- Kč, Výdaje + 851.000, - Kč, Financování - 782.900, - Kč.
Usnesení č. 5/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č. 140/4 - zahrada o výměře 77 m2, v obci Koporeč,
k.ú. Lišnice za cenu 4.312, - Kč, dále prodej pozemkové parcely č. 165/12 - ostatní plocha o výměře 25 m2
v obci Koporeč, k.ú. Lišnice za cenu 1.400, - Kč. K těmto cenám budou připočítány náklady na pořízení
geometrického plánu ve výši 5.455, - Kč. Celková prodejní cena 11.167, - Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 6/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje Program poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům v územní působnosti
obce Lišnice na financování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje, včetně doprovodné komunikace. Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečení zveřejnění
programu na úřední desce.
Usnesení č. 7/2/2020
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce opravit chyby v zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu
na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lišnice“ a v termínu do 20. 2. 2020 je poslat opravené
zastupitelům k seznámení. Definitivní schválení zadávací dokumentace proběhne na dalším zasedání
zastupitelstva ještě v únoru 2020.
Usnesení č. 8/2/2020 - A
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku KB a.s. na poskytnutí úvěru na financování akce „Rekonstrukce
veřejného osvětlení obce Lišnice.
Usnesení č. 8/2/2020 - B
Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat KB a.s., že jako nejvýhodnější se obci jeví nabídka na 7 letý
úvěr. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby v tomto duchu zabezpečil ve spolupráci s KB a.s. přípravu
úvěrové smlouvy.
Usnesení č. 9/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby č. IV-12-018697/001 MO_Lišnice, p. p. č. 79/40 v obci Lišnice, k. ú. Lišnice. Zastupitelstvo zmocňuje
starostu podpisem smluv.
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Usnesení č. 10/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje k realizaci akci „Oprava oplocení multifunkčního sportoviště v obci Lišnice“
v souladu s nabídkou společnosti VANAP s.r.o. ze dne 31. 1. 2020. Zastupitelstvo zmocňuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo.
V Lišnici 10. února 2020
Zapsal: Petr Pillár

Bc. Petr Pillár, starosta obce

________________________

Josef Laštovka, místostarosta

________________________

ověřili:
Alena Turnovská

________________________

Oldřich Hájek

________________________
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