Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 13.5.2015
Přítomni: Kovanda, Valenta, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka
Omluveni: 1
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí.
Novákovou a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Valentu.
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 6 pro, 0 proti)

Program:
1. PSOV PK 2015 – dotace
2. Audit
3. Cenová nabídka – pojištění majetku obce
4. Mikroregion Zbirožsko
5. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejné
infrastruktury v obci ve výši 320 000,- Kč.
Všichni zastupitelé informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem auditu hospodaření obce, který se uskutečnil dne
5.5.2015. Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: O výši odměn
neuvolněných zastupitelů obce rozhodlo zastupitelstvo na ustavujícím zasedání 5.11.2014.
Měsíční odměna byla neuvolněným zastupitelům vyplácena od 10/2014. Vzniklý rozdíl bude
zastupitelům odečten z příští výplaty.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).
Dále starosta sdělil zastupitelům postřehy auditorek, které je třeba vyřešit:
1. Zvážit výši rozpočtového opatření, které schvaluje pouze starosta. Ing. Mudrová
navrhuje snížit tuto hranici z původních 500 000,- Kč na 200 000,- Kč.
Zastupitelé tento návrh schválili (4 pro, 2 proti).
2. Schválit jasnou výši příspěvku na telefon pro p. Turka. Starosta navrhuje 300,- Kč za
měsíc.
Zastupitelé schválili tuto výši příspěvku na telefon pro p. Turka. (6 pro, 0 proti).
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K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o došlých nabídkách na pojištění obecního majetku od dvou
oslovených pojišťovacích makléřství a zároveň požádal zastupitele o rozhodnutí o výši
pojistného za veškerý obecní majetek, podle které bude možné rozhodnout se pro konkrétní
nabídku. Zastupitelé schválili výši pojistného do 35 000,- Kč.
Zastupitelé schválili pojistné do 35 000,- Kč. (5 pro, 1 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o výsledku schůzky Mikroregionu Zbirožsko. Audit byl
bezchybný. Z rozpočtu organizace bylo schváleno pořízení kalendářů a propagačních DVD.
1. Dalším bodem programu byla situace v MAS Světovina, kde byl schválen mimořádný
členský příspěvek ve výši 9-ti násobku běžného členského příspěvku pro všechny členy.
Důvodem tohoto opatření je špatné hospodaření minulého vedení MAS. Starosta
požádal zastupitele o rozhodnutí o jeho zaplacení za obec Líšná.
Zastupitelé neschválili devítinásobek členského příspěvku MAS Světovina. (0 pro, 6
proti).
2. Na základě nestandartní situace v řízení MAS Světovina a neprůhledného hospodaření
požádal starosta zastupitele o zvážení dalšího setrvání obce v této organizaci.
Zastupitelé neschválili vystoupení obce z MAS Světovina. (3 pro, 3 proti).

K bodu 5.
Žádost pí. Obermajerové
Starosta informoval zastupitele o došlé žádosti pí. Obermajerové o odstranění černé skládky
na obecní parcele č. 843/1 a záměru blíže se seznámit se situací v dané lokalitě. Po prošetření
bude navrhnuto konkrétní řešení.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Žádost o příspěvek SK Líšná
Starosta seznámil zastupitele s žádostí zástupců SK Líšná o každoroční příspěvek na činnost
ve výši 20 000,- Kč.
Zastupitelé schválili tuto výši příspěvku. (6 pro, 0 proti).

Příspěvek na dětský den
Pí. Hurtová požádala o příspěvek na pořádání dětského dne ve výši 5 000,- Kč.
Zastupitelé schválili tento příspěvek. (6 pro, 0 proti).
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Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Valenta Tomáš

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 13.5. 2015
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