Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 30 ze dne 4.1.2022 16:00 –19:20 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Marek Papcun, Jan Štěpánek, Michal Schreiber, Martina Hynková (do 17:30) –
rada obce je usnášeníschopná , host členka finančního výboru Ludmila Bednářová, člen finančního
výboru Pavel Kaplan omluven (nemoc)

Pořad schůze rady: návrh rozpočtu, vyjádření se k projektu přístavby č.p.321, námitka k ÚP, parkování,
odpady, platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 – rada Obce projednala a navrhuje rozpočet Obce na rok
2022. V daňových příjmech navrhuje zahrnutí predikovaných příjmů MF ČR ve snížené podobě o
10% proti predikci. Ve výdajích reaguje na zvýšení cen dodávek zboží a služeb, nedořešený
zůstává příspěvek Základní a mateřské škole, kdy ještě radě nebyl předložen požadavek.
V investicích počítá zejména s výkupy pozemků potřebných k chodu Obce, komunikací Pod
Dubinu, mostku u Bröklů a nákup dopravního automobilu JPO.
2. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2025.
3. Vyjádření se k projektové dokumentaci přístavba RD č.p. 321 – multifunkční sál s kapacitou 62
osob – rada shledává nedostatečnou parkovací kapacitu vzhledem k navrhované kapacitě objektu
(navrhováno 391 m2 parkovacích ploch), místostarosta osloví projektanta Ing. Krčála
s požadavkem na podání vysvětlení o kvantifikaci parkovací kapacity a dalších záležitostí.
4. Rada Obce projednala námitku majitele pozemku Roberta Císaře na změnu v posledním územním
plánu, kdy se změnilo možné využití pozemku číslo 174 ze zastavitelné plochy bytové venkovské
BV na zeleň soukromou a vyhrazenou ZS. Změna proběhla z vlivu aktivní povodňové zóny a
majitel při veřejném projednání nic nenamítal. Majitel zjistí, za jakých podmínek by mu dalo
kladné stanovisko k možné budoucí výstavbě RD Povodí Labe. Poté je možné jednat o změně
územního plánu.
5. Rada Obce projednala parkování na obecních komunikacích s ohledem na zimní údržbu a průjezdu
záchranářské techniky; volí cestu domluvy s jednotlivými majiteli vozidel na kritických místech.
6. Rada diskutovala o možnostech zvýšení podílu tříděných odpadů z odpadů produkovaných na
území Obce s ohledem na razantní zvyšování poplatku za skládkování komunálního odpadu.
Názory se různí od další osvěty až po sledování produkce jednotlivých domácností – náročné na
personál a techniku. Nutné prodiskutovat v OZ, starosta sestaví vyhodnocení odpadů za rok 2021.
7. Rada Obce schvaluje platový výměr ředitelky základní a mateřské školy Líšnice pro rok 2022
v souladu s vládními nařízeními v platném znění.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

