USNESENÍ
z veřejnéhozasedániZastl]pitelstva
obceLíšťany
konaného
dne 13.3.2009
Zastupite|stvoobce L í štoa n y:
- schvalujepostup plněníusneseníZastupitelstvaobce konanéhodne
UsnesenÍč'.178/09
I7 12.2008v bodechč' 157/08- I77l08.
Usneseníč.179/09- bere na vědomí a souhlasís postupemjednáníRady obce ze dne
19.1.2009,18.2.2009a 9.3.2009.
Usneseníč.180i09- projednalo závěrečnýúčetobce k 31.12.2008a vyjadřuje souhlas
s celoročním
hospodařením,
a to s qýhradouk nedostatkům
uvedeným
ve zprávěo přezkoumání
Navrženáopatřeník nápravě zjištěnýchchyb a nedostatků:
1. Rozpočtováopatřeníbude provádětZastupitelstvoobce,pokudtím
nepověříRadu obce.
2. Bude vydánasměrnicek finanční
kontrole.
V roce 2009 budouúčetní
dokladyoznačov
ány razitkerna podpisy
tak, aby bylo možnoověřit odpovědnostpříkazceoperacea správce
rozpočtu
'
Kontrolafunkčnosti
těchtoopatřeníbudeprovedenado 30.9.2009.
Závěry vůčiosobám, kterésvým jednánímzpůsobi|yúzemnímu
samosprávnému
ce|kunebosvazkuobcíškodu:
Uvedenými nedostatkynevznikla obci žádná škoda,proto nebyly
pÍIjatyzávěry vůčižádnýmosobám.
Usneseníč.181/09- bere na vědomíZpráw o výsledkupřezkoumáníhospodařeníÚSC
LiŠt
anvza rok 2008
Usneseníč.|82109- schvalujesměmiciKontrolnířád.
Usneseníč.183/09- stanowje v souladus $ 102 odst.2 písm.a) zákonač,'128/2o0osb.'
o obcích (obecnízřízení),ve znění pozdějšíchpředpisůkompetenct
Rady obce k prováděníjednotlivýchrozpočtových
opatření,pokud se
budejednato následující
případy:
1. rozpočtovézapojeníúčelověpřidělených ťrnančních
prostředků
z jiných rozpočtů,
nebo
2' jsou-li vyvolaná organizačními
změnami nebo změnami záměrů
obce, pokud týo změny nevyvolávajídalšínároky na finanční
prostředkyobce(nesnižuje
se saldopříjmůa výdajů)
3. kdy zapojenívýdajelyžadujenutnývýdaj na zajištění
choduobce,
v případěhaváriínebo star,unouze, výdaj k odvrácenímožných
škod, dále když včasnéprovedeníúhradyje viuáno penalizaci
a dopady penalízacimohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné
úhrady
4' úhradypokut, penále z rozhodnutínadřízenýchorgrínů
a dohledů
a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatřeníje
nezbýné a má jen formální charakter,protoževýdaj musí bý
realizován,
Usneseníč.184/09- schvalujeodměnypodle nařízení
v|ádyč.2Ol20O9Sb.,kteým se mění

nařízenívlády č.37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce
předpisů.
zastupitelstev'
ve znénipozdějších
MístostaroSta
3 790'-Kč
645,-Kč
Clen rady
Předsedavýboru
645'-Kč
Členzastuoitelstva 126.-Kč
126,-Kč
Členvýboru
zdravotnipojištění
Ze schválené
a daň.
odměnybudeodečteno
Usneseníč.185/09- schvalujeodměnuknihovníkave výši1 340,-Kč.
Ze schvá|ené
daň.
odměnybudeodečtena
Usnesení
č.186/09. schváluje podání žádostio finančnípodporu na upgradepracoviště
CzechPoINT na oU Líšťanyv rámci Integrovanéhooperačního
programu ,'E-Government v obcích - CzechPoINT a souhlasí
s PodmínkamiRozhodnutío poskytnutí
dotace.
Usneseníč.I8,7l09- schvalujeprodejpozemkup.č.Í5/4v k.ú.Náklov o výměře555m2
paníAdéleVisingerové,
Náklov E 135' 330 35 Líšťany
za cenu35,prodejem.
Kč/m' + poplatkyspojené
s
Na základě provedenédigitalizace parcel v k.ú' Náklov zanikly
pozemkovéparcely vedenéve zjednodušené
evidenci' Nově vzniklé
pozemkyč.st' 19/1,st. I9/2, 1514'15/9'15/10'l5l11' 15112,15/13,
15114,15lI5, 15/16,317lI vk.ú. Náklov popř. jejich částibyly
sloučeny
v pozemekp.č.15/4v k.ú'Náklov.
p.č.39116
prodejpozemků
o výměře45 m2a 39l14o výměře
Usnesení
č.188/09- schvaluje
34 m2' oba v k.ú.Těchodělyza cenu 100,-Kč/m2+ poplatkyspojené
s prodejemmanželům
Stanislavěa JaroslavuPeclovým,Dr. Klementa
726,330 23 Nýíany.
Usneseníč.189/09- schvalujeprodejpozemkůp.č'279l| o výměře 64j m2. p.ó.279l2
za
23 m2'všechny
v k.ú.Líšťany
o výměře52 m2ap.č.28213
o výméÍe
cenu200,-Kč/m'+ poplatkyspojené
s prodejem.
plánu obceLíšťany
kromě
Usnesení
č.190/09- pověřujejednánímpři zpracováníúzemního
starostkyVěnceslavy Sulovéi zastupitelkuMarii Remešovou.
transformačni
stanice na
Usnesení
č.19rl09- neschvalujeumístěnísloupovédistribuční
pozemkup.č.I5/4v k.ú.Líšťany.
Usnesení
č.|92/09- pověřuje starostkujednáníms investoremo podmínkáchvýstavby
fotovoltaickéelektrárny' obec navrhuje výši ročníhopronájmu
pozemkuve qiši 200 000,-Kč a zřízenisídlafirmy v obci.
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