Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 26 ze dne 2.9.2021 17:10 – 20:40 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Michal Schreiber, Martina Hynková, Jan Štěpánek, Michal Schreiber – Rada je
usnášeníschopná , host René Keprta, předseda představenstva a.s.

Pořad schůze rady:
rozpočtová opatření, stav komunikací, změna nájemní smlouvy na obecní
pozemky, převod č.p. 209 do obecního majetku, různé

1. Rada schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 dle přílohy - průtoková dotace pro Základní a
mateřskou školu Líšnice ve výši 520 728,- Kč.
2. Rada schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 dle přílohy - kompenzační bonus z rozpočtu státu
z všeobecné pokladniční správy ve výši 122 173,09 Kč.
3. Rada projednala s předsedou představenstva Líšnické a.s. úpravu nájemní smlouvy na
zemědělské pozemky, kdy Obec chce dosáhnout změny v bodu o nájemném z 5 % na 8 %
z vyhláškové ceny a chce doplnit bod o souběžném nájmu s Pionýr, z.s. – 121.pionýrská skupina
Bor na 2 pozemcích 3896 a 3928, trvalé travní porosty. Rada tak vyhlašuje záměr podstatné
změny prvků nájemní smlouvy.
4. Rada projednala s předsedou představenstva Líšnické a.s. řešení neutěšeného stavu váhy na
dolním konci – akciovka přislíbila likvidaci, zasypání vážní jámy a zbourání vážního domku.
5. Rada projednala stížnost občana A.B. na stav obecní komunikace na pozemku 3589. Rada
navrhuje získat do vlastnictví pozemek číslo 3736 a na něm se nacházející komunikaci opravit a
zpevnit povrch. Za tím účelem bude svolané jednání se spoluvlastníky pozemku 3736 a majiteli
pozemků obsluhovaných touto komunikací.
6. Rada předkládá návrh smlouvy o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání se spolkem
Pionýr, z.s.-121.pionýrská skupona Bor, IČ: 45248966 na pozemky 3896 a 3928, trvalé travní
porosty za účelem provozování dětského letního tábora za roční nájemné 1 000,- Kč.
7. Rada bere na vědomí odpověď na dopis nabídky odkupu RD č.p.209 od pana M.H. a předkládá OZ
návrh kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově a dohody o složení jistoty.
8. Rada bere na vědomí návrh PD od firmy IMARI s.r.o. na rekonstrukci komunice Paseky, nemá k ní
připomínek.
9. Rada bere na vědomí vyjádření starosty ke studii jižního obchvatu Žamberka okrajově
zasahujícího do našeho katastru.
10. Rada bere na vědomí souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o souhlasu s umístěním
informativního radaru na příjezdu do Zákopanky na jejich sloupu NN a s neměřeným odběrem
elektrického proudu.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

