Zápis usnesení č. 24 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Líšnice ze dne 8.9.2022
Přítomni: Hana Navrátilová, Jan Abt, Karel Mašek, Karel Kašpárek, Ondřej Hrazdira, Dalibor
Matušinský
Omluveni: Karel Žbánek
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Líšnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostkou obce Hanou Navrátilovou.
Starostka obce konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Líšnice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní a to od 31.8.2022 do 8.9.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické“ úřední
desce. Přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu Ondřeje Hrazdiru a Karla Kašpárka a zapisovatelkou Simonu
Vondrušovou.
1) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšnice schvaluje následující program zasedání:
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zpráva kontrolního výboru
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti ŘSD-103426/2022-1
Schválení záměru o směnu části obecního pozemku parc.č. 1124/1, 1124/2 a 1124/9 za část
pozemku parc.č. st. 88/1
6) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-6002400/1
7) Diskuze
2)
3)
4)
5)

Hlasování: pro: 6 (Navrátilová, Abt, Mašek, Kašpárek, Hrazdira, Matušinský), proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2022
Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 3/2022. Dle novelizace zákona
250/2000 Sb. bude schválené rozpočtové opatření vyvěšeno na úřední desce a na el. úřední desce do 30
dnů po jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Líšnice souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2022.
Hlasování: Pro:6 (Navrátilová, Abt, Mašek, Kašpárek, Matušinský, Hrazdira), Proti: 0, Zdrželi se:0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelstvu obce zprávu kontrolního výboru ze dne 29.7.
2022. Předmětem kontroly bylo plnění zápisů z řádných zasedání ZO č. 19 - č. 23. Zpráva je nedílnou
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Hlasování: Pro: 6 (Navrátilová, Abt, Matušinský, Kašpárek, Hrazdira, Mašek), Proti: 0, Zdrželi se:0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti RSD-103426/2022-1
V souvislosti s přípravou výstavby V a K na Varadově předložila starostka obce zastupitelům smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti RSD-103426/2022-1. Jedná se o uložení
sítí V a K do pozemkům ŘSD parc. č. 1151/4. Náhrada za uložení sítí byla stanovena na částku
2 416,16 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Líšnice souhlasí uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene-služebnosti RSD-103426/2022-1 a pověřuje starostku obce k podpisu.
Hlasování: Pro: 6 (Navrátilová, Abt, Hrazdira, Matušinský, Mašek, Kašpárek), proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) Schválení záměru o směnu části obecního pozemku parc.č. 1124/1, 1124/2 a 1124/9 za část
pozemku parc.č. st. 88/1.
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Kalinových o směnu části pozemku obce parc.č. 1124/1,
1124/2 a 1124/9 za část pozemku parc.č. st. 88/1, vše v k.ú. Líšnice u Prahy. Uvedená směna narovná
dlouhodobě udržovaný pokojný a faktický stav v daném místě. Dle zákona bylo oznámení o záměru
směnit výše uvedené pozemky vyvěšeno na úřední desce.
Návrh usnesení: ZO Líšnice souhlasí s návrhem záměru směnit části obecních pozemků parc č.
1124/2 a 1124/9 o výměře celkem 50 m2 (nově bude dle návrhu GP parc.č. 1124/5) a část pozemku
parc.č. 1124/1 o výměře 11 m2 (označen jako dílek „b“ dle GP) za část pozemku ve vlastnictví
manželů Kalinových parc.č. st. 88/1 o výměře 15 m2 (nově 1280 dle GP) a za část pozemku 88/1 o
výměře 14 m2 (nově 1279 dle GP), vše v k.ú. Líšnice u Prahy, dle geometrického plánu
vypracovaného spol. GEOMAP s.r.o. ze dne 22.6.2022. Dle zákona bylo oznámení o záměru směnit
výše uvedené pozemky vyvěšeno na úřední desce od 13.7.2022 do 29.7.2022.
Hlasování: Pro: 6 (Navrátilová, Abt, Hrazdira, Matušinský, Mašek, Kašpárek), Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-6002400/01
Starostka informovala zastupitele o žádosti společnosti ČEZ distribuce o podpis smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti č. IZ-12-6002400/01, na pozemku parc.č. 1164 v k.ú. Líšnice u Prahy.
Náhrada za zřízení VB činí 2 000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ12-6002400/01 na pozemku parc.č. 1164 a pověřuje starostku k podpisu.
Hlasování: pro: 6 (Navrátilová, Abt, Kašpárek, Mašek, Hrazdira, Matušinský), proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7) Diskuze
Zasedání bylo ukončeno v 19,50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 13.9.2022
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