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USNESENÍ
Z 2. zasedání Zastupitelstva obce Líšná
ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo:
1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Schválení programu zasedání

3)

Nucený odkup akcií České spořitelny

4)

Změna svozové firmy – komunální odpad

5)

Odměňování zastupitelů od 1.1.2019

6)

Obecně závazná vyhláška obce Líšná č. 2/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

7)

Rozpočet obce Líšná pro r. 2019

8)

Výstavba inženýrských sítí v obci

9)

Dotace poskytované obcí – spolkům, sdružením

10)

Diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
č. 13/2/2018 - Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje upravený program zasedání
č. 14/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele a pověřuje starostu obce k podpisu
nové smlouvy na odvoz komunálního odpadu z obce se společností SUEZ a.s.
č. 15/2/2018 - Zastupitelstvo obce Líšná v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. stanovuje od 1.1.2019 hrubou měsíční
odměnu před zdaněním, za výkon jednotlivých funkcí neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši:
•
neuvolněný místostarosta obce
6394,- Kč
•
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1000,- Kč
•
člen zastupitelstva který je členem výboru
1200,- Kč
•
člen zastupitelstva, který je předseda výboru
1500,- Kč, všechny za měsíc.

č. 16/2/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek na poplatníka bude od 1.1.2019 činit 500 Kč.
Vyhláška nabývá účinnost 1.1.2019 z důvodu naléhavého obecného zájmu.
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č. 17/2/2018 - Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje rozpočet obce Líšná na r. 2019
č. 18/2/2018 - Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje realizaci akce vodovodní řád Dolní Slíny
a pověřuje starostu k přípravě této akce.
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje přípravu projektové dokumentace na
inženýrské sítě lokalita „K Floriánovi“ – p.č. 1229 v k.ú. Líšná u Přerova

•

Zastupitelstvo obce Líšná bere na vědomí nucený odkup akcií České spořitelny a.s.,
jejichž byla obec vlastníkem, v počtu 200 ks. Jedna akcie ČS a.s. byla vykoupena za
1328 Kč.
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