OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

email: ou@obeclisna.cz

Zápis a usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Líšná,
konaného dne 12. 9. 2022,
v kanceláři Obecního úřadu Líšná, Líšná č. 10
_____________________________________________________
Datum konání: 12. 9. 2022
Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod
Přítomni zastupitelé:

H. Lounová, Mgr. L. Pospíšilová. L. Ospalíková,
M. Tomčíková, H. Jasníková, J. Vozák , L. Vinklárek
________________________________________________________________________________
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Líšná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
starostkou obce Hanou Lounovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo svoláno v řádném termínu, informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Líšná zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.9.2022 do 13.9.2022. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu J. Vozák, M. Tomčíková. Zapisovatelem bude starostka obce
H. Lounová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.

Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Návrh rozpočtu obce Líšná na r. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Územní plán obce Líšná – Dodatek ke smlouvě o dílo
Smlouva o poskytnutí dotace – Olomoucký kraj – Územní plán obce
Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná – změna formy ukládání rezervních financí
Kupní smlouva – prodej části pozemku p.č. 35 v k.ú. Líšná u Přerova
Žádost o schválení osazení obrubníků č.p. 57
Výsadba stromořadí – p.č. 1212 v k.ú. Líšná u Přerova
Diskuze

Starostka však doplňuje, že v důsledku nekonání voleb do zastupitelstva obce v řádném termínu,
23.-24.9.2022 je třeba do programu zasedání zařadit ještě následující body:
*Obecně závazná vyhláška o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
*Švrček – žádost o odkoupení vodovodního řádu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje úpravu programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.182/25/2022 bylo schváleno.
Upravený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Návrh rozpočtu obce Líšná na r. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Územní plán obce Líšná – Dodatek ke smlouvě o dílo
Smlouva o poskytnutí dotace – Olomoucký kraj – Územní plán obce
Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná – změna formy ukládání rezervních financí
Kupní smlouva – prodej části pozemku p.č. 35 v k.ú. Líšná u Přerova
Žádost o schválení osazení obrubníků č.p. 57
Výsadba stromořadí – p.č. 1212 v k.ú. Líšná u Přerova
Obecně závazná vyhláška o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
Švrček – žádost o odkoupení vodovodního řádu
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání

Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.183/25/2022 bylo schváleno.
3.1. Návrh rozpočtu obce Líšná na r. 2023
Návrh rozpočtu, byl zveřejněn na úřední desce obce Líšná i způsobem umožňující
dálkový přístup, dne 25.8.2022. V souladu s bodem č. 6 programu zasedání byla oproti návrhu rozpočtu
v příjmech změněna částka položky 1111 na 600 tis. Kč a ve výdajích na par. 2321 byla částka změněna
na 635000,- Kč, v dalším rozsahu byl návrh rozpočtu zastupiteli projednán a schválen bez připomínek.
Rozpočet je schválen se schodkem rozpočtu 0,5 mil. Kč. Schodek rozpočtu bude krytý úsporami obce z
minulých let. Rozpočet se schvaluje v členění na paragrafy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Rozpočet obce Líšná pro r. 2023

Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.184/25/2022 bylo schváleno

3.2.

Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku o místním poplatku ze psů. Zastupitelům byl předložen
návrh vyhlášky, byl schválen bez připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 185/25/2022 bylo schváleno.

3.3. Obecně závazná vyhláška obce Líšná o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Zastupitelům byl předložen návrh vyhlášky, byl schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje vyhlášku č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Výsledek hlasování: pro 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 186/25/2022 bylo schváleno.

3.4. Územní plán obce Líšná – Dodatek ke smlouvě o dílo
Obci Líšná byl projektantkou Ing. Arch. Vandou Ciznerovou doručena k projednání II. Etapa
zpracování Územního plánu obce Líšná.
Jelikož nový územní plán obsahoval mnoho požadavků, které byly většinou směřovány tak, aby
bylo na předmětných pozemcích možné vystavět rodinný dům a množství požadavků je tak velké,
že je nutné, aby se zastupitelstvo obce rozhodlo, kam a do jakých oblastí bude svou obec zastavovat
a kterým oblastem bude dána priorita.
Jelikož jde o závažná rozhodnutí, zastupitelstvo obce Líšná na základě projednání a doporučení od
nového správce obce, který do obce nastupuje dne 23.9. 2022, akceptuje doporučení správce, že
obec nemá provádět žádná zásadní rozhodnutí, a tuto záležitost přenechána k projednání novému
zastupitelstvu obce Líšná, které vzejde z dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná, které se
budou konat pravděpodobně v období 12/2022-1/2023.
Zároveň, z důvodu prodloužení lhůty ke schválení druhé etapy zpracování ÚP je však nutné uzavřít
dodatek ke sjednané Smlouvě o dílo, který prodlouží termín dodání jednotlivých etap zpracování
nového Územního plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o dílo o Vypracování územního plánu Líšná.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.187/25/2022 bylo schváleno.

3.5. Smlouva o poskytnutí dotace – Olomoucký kraj – Územní plán obce
Obec Líšná na svém předchozím, 23. zasedání, dne 13.6.2022 schválila příjem dotace od
Olomouckého kraje:
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Smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01717/OSR/DSM
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 102 850 Kč,
slovy: sto dva tisíc osm set padesát korun českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory
zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek, aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a
metodickým doporučením Olomouckého kraje pro zavedení MINIS, případně dle aktuálního
metodického pokynu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Standard vybraných částí
územního plánu:
a) zpracování územního plánu,
b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona
včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (pokud se zpracovává),
c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními
změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
e) zpracování regulačního plánu obce.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Obec Líšná - Nový
územní plán“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 102 850 Kč, za
účelem podpory zpracování územně plánovací dokumentace obce a schvaluje tímto Smlouvu o
poskytnutí dotace č. 2022/01717/OSR/DSM od Olomouckého kraje, dále tímto pověřuje starostku k
podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.170/23/2022 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Líšná dne 13.6.2022 schválilo příjem dotace na zpracování Územního plánu
obce Líšná, ve výši 102 850,- Kč. V důsledku toho, že do nových voleb do zastupitelstva obce,
které se měly konat 23.-24.9.2022, v naší obci nebyla podána kandidátka, a tudíž se v obci nebudou
konat volby v řádném termínu, nebude možné do konce roku ustanovit nové zastupitelstvo, tím
nebude možné dokončit a schválit druhou a třetí etapu zpracování Územního plánu obce Líšná,
která je předmětem pro poskytnutí dotace od Olomouckého kraje. Nebude tak možné dodržet
podmínky schválené dotace pro naši obec. Z výše uvedeného důvodu je třeba zrušit usnesení č.
170/23/2022, které schvaluje příjem dotace od Olomouckého kraje. O dotaci na zpracování ÚP
bude třeba požádat až v dalším roce, s novým zastupitelstvem obce (po dodatečných volbách).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná ruší usnesení č. 170/23/2022. Smlouva o poskytnutí dotace od
Olomouckého kraje ve výši 102 850 Kč, za účelem podpory zpracování územně plánovací
dokumentace obce č. 2022/01717/OSR/DSM není tímto schválena a není možné ji přijmout.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.188/25/2022 bylo schváleno.
3.6. Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná – změna formy ukládání rezervních
financí
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Zastupitelstvo obce Líšná na svém 24. zasedání, dne 27.6.2022 schválilo „Plán obnovy vodovodů a
kanalizací obce Líšná“:
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích („ZoVAK“) § 8 odst. 1: ZoVAK Vlastník
vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet
rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. § 8 odst. 11
ZoVAK Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování
obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí
právní předpis.
Zastupitelstvo obce Líšná na plán obnovu vodovodů a kanalizací vyčlení na své podrozvaze
k 30.6.2022 částku 500 000,- Kč (5 let á 100 000,- Kč) a každý další rok bude na podrozvahu
připsána částka 100 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.180/24/2022 bylo schváleno.
Z důvodu toho, že Obec Líšná nechce vytvářet a zakládat finančně náročný běžný účet za účelem
ukládání finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací, po konzultaci s účetní obce, se
bude rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ukládat formou finančních prostředků přímo
v rozpočtu obce, kumulovaně. Každý rok bude do rozpočtu ukládána rezerva o 100 000 korun větší
na paragraf/položku 2321/5901, za předchozích 5 let (včetně 2022) je to 500 tis. Kč a na rok 2023
jde o částku 100 000,- Kč. Celkem tedy 600 000,- Kč v rozpočtu na rok 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná ruší usnesení č. 180/24/2022.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.189/25/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje, že na obnovu vodovodů a kanalizací obce Líšná bude ve svém
rozpočtu vytvářet rezervu, ve výši 100 000,- Kč na každý rok. Rezerva se bude tvořit kumulovaně,
tedy finanční obnos rozpočtovaný v jednom roce přejde do rozpočtu roku následujícího a k této
částce bude přičtena částka 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.190/25/2022 bylo schváleno.
3.7_ Kupní smlouva – prodej části pozemku p.č. 35 v k.ú. Líšná u Přerova
Dne 26.8.2022 byla starostce obce Líšná doručena žádost o koupi části pozemku p.č.35 – dle
záměru vyvěšeného na úřední desce obce Líšná, dne 21.5.2020. Žadatel o koupi nabídl nejnižší
kupní cenu, která byla schválena zastupitelstvem obce Líšná – 680,- Kč/m2 a plně akceptoval návrh
kupní smlouvy. Kupní smlouva byla pro tento účelem účelově zpracována v advokátní kanceláři,
právě z důvodu velmi specifických podmínek, které se vázaly k možné prodeji pozemku ze strany
obce, z důvodu toho, že pozemek byl obci v minulosti převeden bezplatně od Pozemkového fondu
ČR. Pozemek musel být prodán pouze s podmínkou, že na něm bude postavena stavba pro bydlení
nebo veřejně prospěšná stavba.
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Podmínkou koupě pozemku ze strany zájemce však bylo, že bude souběžně možný prodej pozemku
p.č. 36 v k.ú. Líšná u Přerova, který vlastní paní Koláčková, a který je součástí parcely č. 35 v k.ú.
Líšná u Přerova, tak jak bylo paní Koláčkovou v předchozích letech přislíben a avizováno. Výměra
p.č. 36 je 96 m2.
Paní Koláčková v průběhu předchozích let obci přislíbila, že pozemek prodá za stejnou cenu jako
obec Líšná, pokud by se našel zájemce. V průběhu let doporučila obci několik zájemců, z koupě
však vždy sešlo. V momentě, kdy měla zájemce obec Líšná, paní Koláčková zájemci sdělila, že
stejnou cenu jako obec Líšná dodrží jen v případě, že zájemce si u její společnosti nechá postavit
rodinný dům. V opačném případě požadovala cenu 1200 Kč/m2. Na základě této skutečnosti
zájemce o koupi pozemku od svého záměru ustoupil a pozemek odmítl koupit.
Zastupitelstvo obce Líšná bere tuto skutečnost na vědomí.
3.8. Žádost o schválení osazení obrubníků č.p. 57
Paní Hana Spáčilová a pan Petr Spáčil požádali obec Líšná dne 27.6.2022 o osazení obrubníků před
domem č. 57. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a zaujalo stanovisko, že se jedná o velmi
závažný zásah do místní komunikace, který by v případě pouze sekčního provedení před domem č.
57 velmi významně ovlivnil místní podmínky na komunikaci. Požadavek je nutné řešit v širším
rozsahu, již od domu č.p. 53 až po dům č.p. 62, a na protější straně od domu č.p. 41 až po dům č.p.
78 tak, aby byl zachován rozměr vozovky min. 5,5m. Na základě doporučení od nového správce
obce, který do obce nastupuje dne 23.9. 2022, kdy obec Líšná nemá provádět žádná zásadní
rozhodnutí, je tato záležitost přenechána k projednání nového zastupitelstvu obce Líšná, které
vzejde z dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná, které se budou konat pravděpodobně
v období 12/2022-1/2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsunuje žádost manželů Spáčilových k projednání k novému zastupitelstvu
obce Líšná, které vzejde z dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná, které se budou konat
pravděpodobně v období 12/2022-1/2023
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.191/25/2022 bylo schváleno.
3.9. Výsadba stromořadí – p.č. 1212 v k.ú. Líšná u Přerova
Starostka informovala, že pro bezproblémový průběh výsadby stromořadí v letošním podzimu bude
z důvodu nástupu správce z MV nutné, aby obec uhradila formou zálohové faktury nákup
školkařských výpěstků a ostatního materiálu, který je důležitý pro výsadbu stromů. Stromky se
budou v ovocné školce vyorávat až v ½ října. Nebylo by tak později možné zajistit jejich nákup.
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem materiálu a stromků dopředu, zálohovou fakturou.
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí, které obci
Líšná svým rozhodnutím č. 1210400215 poskytlo dotaci ve výši 157 300,- Kč (max.) na realizaci
projektu Stromy dětí – dětem, v rámci výzvy NPŽP 4/2021. Obec Líšná musí dodržet podmínky,
které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR a pověřuje starostu obce, který bude zvolen pro další volební období r. 2022-2026
k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí, které obci
Líšná svým rozhodnutím č. 1210400215 poskytlo dotaci ve výši 157 300,- Kč (max.) na realizaci
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projektu Stromy dětí – dětem, v rámci výzvy NPŽP 4/2021 a pověřuje starostu obce, který bude
zvolen pro další volební období r. 2022-2026 k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP.
Školkařské výpěstky a materiál pro výsadbu bude uhrazen dopředu, formou zálohové faktury.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.192/25/2022 bylo schváleno.
3.10. Obecně závazná vyhláška o stanovení části společného školského obvodu mateřské
školy
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení části společného
školského obvodu mateřské školy Včelka, Líšná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o stanovení části
společného školského obvodu mateřské školy Včelka, Líšná.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.193/25/2022 bylo schváleno.
3.11. Švrček – žádost o odkup vodovodního řádu
Dne 12.9. 2022 byla doručena obci Líšná do datové schránky a do e-mailové schránky žádost od
JUDr. Tomáše Vymazala, který zastupuje p. Švrčka – vlastníka rodinného domu č. 123 o projednání
možnosti odkupu vodovodního řádu, který vystavěl na vlastní náklady na p.č. 1237 a 1229 v k.ú.
Líšná u Přerova.
Žádost o odkoupení vodovodu byla podána starostce obce Líšná Haně Lounové dne 20.12.2021. Jak
je uvedeno v dopise, zatím na žádost nebyla žádná reakce.
Starostka obce k předmětnému uvádí, že již při předávání žádosti p. Švrčkovi sdělila, že
k projednání žádosti přistoupí zastupitelstvo obce až v době, kdy p. Švrček uvede do původního
stavu p.č. 1237 a 1229 v k.ú. Líšná u Přerova, které mu byly předány, aby mohl přivést inženýrské
sítě ke svému budoucímu domu, dle Smlouvy o právu provést stavbu, ze dne 22.10.2020. Předání
bylo provedeno za účasti svědků, formou písemného protokolu a pořízením fotodokumentace. Do
dnešního dne pozemky nebyly uvedeny do původního stavu. Termín byl do 1 roku od zahájení
prací.
Zastupitelstvo obce Líšná bylo o tomto postupu starostkou obce informováno, průběžně, při dalším
řešením záležitostí kolem p. Švrčka, třeba nelegálního připojení kanalizační přípojky do kanalizace
obce, která byla vystavěna bez souhlasu obce a bez patřičného povolení stavebního úřadu.
S panem Švrčkem starostka obce nedávno řešila záležitost ohledně kanalizačního připojení jeho
rodinného domu (26.4.2022), kdy se osobně setkali, osobně řešili i odkoupení vodovodního řádu,
kdy byl p. Švrček upozorněn, že jednání o odkupu začnou, až budou uvedeny do původního stavu
pozemky, které si pro stavbu zasíťování svého domu vypůjčil od obce Líšná.
Co se týče žádosti doručené dnešního dne, dle zákona o obcích lze měnit program zasedání, v den
zasedání pouze v závažných případech.
Vzhledem k okolnostem, kdy v obci Líšná bude nové zastupitelstvo zvoleno až začátkem roku
2023, starostka výjimečně přistoupila k tomu, že bod do programu jednání zařadila, i když žádost
byla doručena až ve 14.27 hod. dne 12.9.2022.
Na základě doporučení od nového správce obce, který do obce nastupuje dne 23.9. 2022, kdy obec
Líšná nemá provádět žádná zásadní rozhodnutí, je tato záležitost přenechána k projednání novému
6

zastupitelstvu obce Líšná, které vzejde z dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná, které se
budou konat pravděpodobně v období 12/2022-1/2023.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsunuje žádost p. Švrčka k projednání novému zastupitelstvu obce Líšná, které
vzejde z dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná, které se budou konat pravděpodobně v
období 12/2022-1/2023
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.194/25/2022 bylo schváleno.

Diskuze:
V závěru zasedání starostka obce poděkovala všem zastupitelům obce Líšná za jejich práci pro obec
ve volebním období 2018-2022.

Zápis byl vyhotoven dne: 12.9.2022

Zapisovatel:

H. Lounová

………………………………….

Zápis ověřil

J. Vozák

………………………………….

M. Tomčíková

………………………………….

Starosta:

H. Lounová

………………………………….
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