ZO-13/2020/02/26
ZÁPIS
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konaného dne 26. února 2020 v 18,00 hodin
v zasedací síni OÚ Líšnice
ZO-13/2020/02/26-1
Hlasování: PRO - 10, PROTI - 0 , ZDRŽEL(A) - 1
Zastupitelstvo obce schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Miroslava
Daniela a Josefa Tomana.
ZO-13/2020/02/26-2
Hlasování: PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program 13. zasedání ZO.
ZO-13/2020/02/26-3
Hlasování: PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
ZO rozhoduje o námitce Martiny Dostálové, Na Mokřinách 940, 561 69 Králíky proti návrhu
územního plánu Líšnice k vymezení pozemku parc. č. 1197/10 v kat. území Líšnice v ploše
zeleně – soukromé a vyhrazené tak, že ji zamítá.
ZO-13/2020/02/26-4
Hlasování: PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
ZO rozhoduje o námitce Jiřího Břízy, 561 84 Líšnice 248 proti vymezení pozemku parc. č.
146/2 v kat. území Líšnice v ploše smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské tak,
že ji zamítá.
ZO-13/2020/02/26-5
Hlasování: PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
ZO rozhoduje o námitce Jiřího Břízy a Stanislavy Břízové, 561 84 Líšnice 248 proti
vymezení části pozemku parc. č. 1193/4 a celých pozemků parc. č. 1193/5 a st. parc. č. 531
v kat. území Líšnice v ploše zeleň – soukromá a vyhrazená tak, že ji vyhovuje.
ZO-13/2020/02/26-6
Hlasování: PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
Návrh usnesení: ZO rozhoduje o námitce Romany Černohousové, 561 84 Líšnice 307 proti
vymezení části pozemku parc. č. 1193/3 a celého pozemku parc. č. 1193/6 v kat. území
Líšnice v ploše zeleň – soukromá a vyhrazená tak, že ji vyhovuje.
ZO-13/2020/02/26-7
Hlasování: PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL(A) - 0
ZO vydává územní plán Líšnice.
Zastupitelé byli seznámeni s:
• usneseními Rady obce.
• návrhem parcel určených jako veřejné prostranství pro OZV o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství. Zastupitelé mají za úkol tento návrh prostudovat a určit
parcely, které mají podle nich být zahrnuty v OZV.
• se současnou situací na trhu s druhotnými surovinami, která neumožňuje výkupnám
surovin vyplácet odměnu za odevzdaný tříděný odpad. Naopak za odevzdání tříděného
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odpadu se platí. V případě obce Líšnice za papír a sklo, kdy je platba závislá na
cenách těchto surovin na trhu.
• analýzou produkce odpadu vykázaného mezi lety 2015-2019 zpracovanou podle
výkazů ISPOP, EKOCOM, interní evidence likvidace odpadů.
• nabídkou společnosti JRK Česká republika s.r.o., která spočívá v zavedení systému
evidence odpadu a snížení podílu směsného odpadu. Zástupce společnosti bude
pozván na jednání zastupitelstva, aby představil celý systém. Cílem je snížení
produkce smíšeného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo ukládá:
• všem svým členům prostudovat návrh parcel určených jako veřejné prostranství pro
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a určit parcely, které mají
podle nich být zahrnuty v OZV. Termín do dalšího zasedání zastupitelstva.
V rámci diskuse byl zastupitelem Pavlem Kaplanem vznesen dotaz na výši nájmu v č.p. 25
(Hostinec U Kristiána). Výše nájmu je sjednána na 100 Kč/měsíčně.
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:05 hod. za účasti 11 členů zastupitelstva. V 18:12
se na zasedání dostavil zastupitel Petr Bříza. Zasedání pokračovalo v počtu 12 zastupitelů.
Řádně omluveni byli zastupitelé: Ludmila Bednářová, Jiří Hovádek, Ing. Miroslav Keprta.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 hod. bez přerušení.
Zapsal: Ing. Pavel Štefek
V Líšnici 26. února 2020
Přílohy:
1. Rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu.

Ověřovatelé zápisu
Miroslav Daniel v.r.
Josef Toman v.r.

Starosta
Ing. Pavel Štefek v.r.

