Jednání rady obce Líšnice dne 16. června 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Zápis z veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, IČ: 71006281. Kontrola nenalezla žádné pochybení.
 Stav daňových příjmů za měsíce leden – květen 2015. Proti rozpočtovaným příjmům je
příjem o více než 400 tis. nižší, zejména vlivem nižšího výběru daně z příjmu právnických
osob a daně z příjmu ze závislé činnosti; příjem z DPH, který je stěžejní, se naopak zlepšil
oproti 1. čtvrtletí a je v rozpočtované výši. Toto bude rada spolu s finančním výborem dále
sledovat a po 1. pololetí provede zhodnocení, případně navrhne opatření. Nyní není třeba
přijímat rozpočtová opatření díky vytvořené rezervě z hospodaření v roce 2014.
 Postup rekonstrukce budovy OÚ s tím, že smluvní termín předání hotového díla bude
dodržen s výjimkou schodiště a bezbariérového přístupu, které nebyly předmětem
smlouvy o dílo a úprav ploch okolo základů budovy.
Rada obce projednala:
 Návrh závěrečného účtu obce Líšnice za rok 2014 s výsledkem rozpočtového hospodaření
+ 2 097 674,63 Kč a předkládá ho obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Tento byl
zauditován auditorkami Krajského úřadu s výrokem bez výhrady.
Rada obce schválila:
 Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice za rok 2014
s výsledkem hospodaření + 271 204,74 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku
hospodaření do zisku minulých let.
 Účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku obce Líšnice, s.r.o., IČ: 27529207 za
rok 2014 s výsledkem hospodaření +151 121,62 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku do
zisku minulých let.
 Provedení a financování opravy a úpravy bytu ve 2. NP budovy OÚ z rozpočtu obce ve výši
do 35 tis. Kč. Jde o rozvody vody a odpadu + obklad zdi u kuchyňské linky.
 Nájemní smlouvu na budovu občerstvení U Smrku s panem Michalem Pavelkou
IČ: 88363287 na dobu určitou do 30.9.2015 dle podmínek vyhlášených ve veřejné
nabídce. Sjednané nájemné činí 1000,- Kč/měsíc a dále úhrady za el. energii a vodu dle
splátkového kalendáře. Ve smlouvě je i ustanovení o likvidaci odpadů a likvidaci
odpadních vod.

