ZO-28/2022/01/21
USNESENÍ
ze 28. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konaného dne 21. ledna 2022 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líšnici

Všichni přítomní v sále byli upozorněni na povinnost dodržování vládního opatření
proti šíření pandemie Covid-19, zejména být opatřeni ochranou dýchacích cest vhodnými
ochrannými prostředky.

ZO-28/2022/01/21-1
Hlasování: PRO - 9 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 2
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Kubíčka a Marka Papcuna.
ZO-28/2022/01/21-2
Hlasování: PRO - 11 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program 28. zasedání ZO.
1. Zpráva Rady obce.
2. Majetkové záležitosti:
• schválení směnné smlouvy nemovitostí podle záměru č.j. OL-49/2021/UP ze dne
20.5.2021
• schválení kupní smlouvy nemovitosti podle záměru prodeje pozemku č.j. OL50/2021/UP ze dne 20.5.2021
• schválení záměru prodeje nemovitosti s č.p. 209 a pozemky parc. č. 150/1 a st.
parc. č. 231/1 v k.ú. Líšnice.
3. Příprava rozpočtu obce na rok 2022.
4. Různé, diskuse, závěr.
ZO-28/2022/01/21-3
Hlasování: PRO - 11 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu č. 1/2022-SML-OL mezi Vladimírem Keprtou
(směňující 1), manželi Vladimírem Keprtou a Zuzanou Keprtovou (směňující 2) a obcí Líšnice
IČO 00279170 (směňující 3).
• směňující 1 pozbývá vlastnické právo k podílu ½ na pozemcích číslo 1056/12, 3384 a
3337 a toto vlastnické právo k pozemkům nabývá a do svého vlastnictví přijímá
směňující 3
• směňující 2 pozbývá vlastnické právo k pozemkům č. 335/2, 3425/4 odděleného od
parcely č. 3425 podle GP č. 795-79/2021 a k dílu „a“ odděleného od parcely č. 327/1
podle GP č. 798-80/2021 sloučeného s pozemkem č. 1950/1 a dále pozbývá
vlastnické právo k podílu ½ na pozemku 1056/12 a tato vlastnická práva k pozemkům
nabývá a do svého vlastnictví přijímá směňující 3
• směňující 3 pozbývá vlastnické právo k pozemku č. 3418/2 odděleného od parcely č.
3418 podle GP č. 796-78/2021 a toto vlastnické právo k pozemku nabývá a do svého
vlastnictví přijímá směňující 2 do společného jmění manželů
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ZO-28/2022/01/21-4
Hlasování: PRO - 11 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 2/2022-SML-OL mezi Obcí Líšnice IČO
00279170 (prodávající) a Janem Tomanem (kupující). Prodávající prodává pozemek s
parcelním číslem 585/19 v k.ú Líšnice vzniklý podle GP č. 797-81/2021 za dohodnutou kupní
cenu 46 294 Kč.
ZO-28/2022/01/21-5
Hlasování: PRO - 11 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje č.j. OL-4/2022/MAJ pozemku parc.č. 150/1
(ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 417 m2 a stavebního pozemku č. 231/1 o výměře 223
m2 jehož součástí je budova s č.p. 209 (rodinný dům) v katastrálním území Líšnice 685097,
které vlastní Obec Líšnice IČO 00279170 a jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví 10001. U pozemku par.c č.
150/1 je zapsané věcné břemeno chůze a jízdy podle smlouvy ze dne 3.7.1997. Oba pozemky
se prodávají pouze společně jednomu vlastníkovi. Minimální cena za oba pozemky je 1 811
090 Kč.
Zastupitelstvo projednalo:
• návrh rozpočtu obce na rok 2022 předložený Radou obce a Finančním výborem obce.
• návrh střednědobého rozpočtu obce na období 2023 - 2025.
• projektovou dokumentaci „Přístavba objektu č.p. 321, k.ú. Líšnice 685 097, p.č.
st.111, 577/1, 579“ zpracovanou 07/2021. Obec Líšnice nesouhlasí s daným řešením
plánované stavby z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst pro zamýšlený
účel objektu. Vyjádření obce bude zasláno projektantovi PK projekce staveb, s.r.o.
pod č.j. OL-5/2022/ST.
• návrh zastupitele Pavla Kaplana na omezení ohňostroje především v období 31.12. a
1.1. Do příštího zasedání se zastupitelé seznámí s možnostmi, jak by bylo možné toto
omezení zavést.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• zprávu o činnosti a usnesení Rady obce.
• plnění usnesení z předešlého zastupitelstva.
• výsledek Tříkrálové sbírky v Líšnici ve výši 43 998 Kč konané dne 8.1.2022.

Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod. za účasti 11 členů zastupitelstva.
Řádně omluven byl zastupitel Ludmila Bednářová, Ing. Miroslav Keprta, Ing. Radislav Koráb,
Bc Michal Schreiber.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22: 05 hod za přítomnosti 11 zastupitelů.
Všichni zastupitelé i veřejnost po celou dobu zasedání dodržovali vládní opatření proti šíření
pandemie Co-19 a byli vybaveni ochranou dýchacích cest respirátory FFP2 či nanorouškami.
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ZO-28/2022/01/21
Zapsal: Ing. Pavel Štefek, předsedající zasedání

V Líšnici 21. ledna 2022

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:

Miroslav Kubíček v.r.

Ing. Pavel Štefek v.r.

Marek Papcun v.r.
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