9. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne 11. prosince 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:






Rezignaci Ing. Jiřího Luxe na člena zastupitelstva a členství v silniční komisi.
Vznik mandátu zastupitele Rudolfa Dolečka, Líšnice č.p. 130 a předání osvědčení radou obce.
Plnění rozpočtu k 30.11.2015.
Návrh předsedkyně Finančního výboru Jitky Tarantové na změnu předsedy ve prospěch zastupitele
Pavla Štefka.
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy speciálního stavebního úřadu s městem
Žamberk.

Zastupitelstvo obce schválilo:










Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č. 01/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je
od 1.1.2016 jednotný pro všechny poplatníky ve výši 504 Kč.
Rozpočtovou změnu.
Změnu předsedy Finančního výboru. Předsedou Finančního výboru se stává s účinností od 1.1.2016
Ing. Pavel Štefek. Se stejnou účinností se mění odměňování v souladu se schválenými odměnami pro
členy a předsedu Finančního výboru. Jitka Tarantová bude dále členkou Finančního výboru.
Podle ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nové
znění zakladatelské listiny společnosti Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o., se sídlem Líšnice 226, PSČ
561 84, IČ 275 29 207, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu C, vložce 24317 (dále jen „společnost”), jejímž je obec Líšnice jediným společníkem. Jedná se
o změny zakladatelské listiny společnosti v souladu s novou právní úpravou účinnou od 1.1.2014.
Nové schválené znění zakladatelské listiny.
Prodej pozemku parc.č. 2010/5 o výměře 110 m², nacházející se v k.ú. Líšnice, který je zapsán na LV č.
10001 u Katastrální úřadu pro Pardubický kraj pro Lesy České republiky, s.p. za cenu 9.710,- Kč.
Příspěvky na přípravu akce Cyklostezky Pastvinská přehrada a zapracování návrhu podílu Líšnice ve
výši 126.090,- Kč do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Zastupitelstvo obce neschválilo:


Příspěvek městu Letohrad na smluvní zajištění právnického poradenství ve výši 22.000,- Kč a
zapracování do návrhu rozpočtu roku 2016.

