Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 9.9.2015
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka
Omluveni: Valenta
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí.
Novákovou a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)

Program:
1. Pojištění majetku obce
2. Rozpočtové opatření
3. Hřbitovní zeď
4. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami na pojištění majetku obce od dvou subjektů:
1, Hasičská vzájemná pojišťovna – 35 000,2, Generali – 42 000,Zastupitelé vybrali pojištění majetku od Hasičské vzájemné pojišťovny.
Zastupitelé schválili podepsání smlouvy na pojištění majetku od HVP. (6 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s nutností přijmout rozpočtové opatření 6,7/2015.
Důvodem je hlavně nutnost nákupu elektronického vybavení budovy úřadu a úpravny vody za
vyhořelou elektroniku v důsledku úderu blesku. Při té příležitosti se dovybaví knihovna
výpočetní technikou pro potřeby dětí.
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření 6,7/2015.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření 6,7/2015. (6 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem prací na rekonstrukci hřbitovní zdi. Práce jsou
kompletně dokončeny a starosta obdržel předávací protokol.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Opravy v obci
- Vyhořelá elektronika na OÚ
Starosta informoval zastupitele o škodách, které způsobil úder blesku na elektronickém
vybavení budovy OÚ. Jediné co přežilo bez úhony je stará kopírka a počítač z knihovny. Vše
ostatní je nenávratně zničeno. Starosta nahlásil pojistnou událost v přibližné výši 200 000,- Kč.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

- Motůrek řídící praní filtru na úpravně vody
Starosta seznámil zastupitele s důvodem, proč netekla v obci voda. Mechanismus hlásící
poruchu se ozval, až když vytekla celá akumulační nádrž skrze nefunkční filtr. K zajištění
základní potřeby obce bylo objednáno 21 m³ pitné vody z VaK Beroun, kterými se doplnila
akumulační nádrž. Následně starosta jel do Prahy zakoupit nový motůrek, který nainstaloval
místo rozbitého.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Odvodnění obce
Starosta informoval zastupitele o dokončení odvodňovacích prací na hřišti a kolem kabin.
Dále se čeká na cenovou nabídku na ostatní práce – odvodnění spodní návsi, úprava některých
kanálů na dešťovou vodu, doasfaltování před budovou OÚ a výměna rozbitých betonových
palisád.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Rekonstrukce hospody
Starosta informoval zastupitele o zadání zhotovení projektu na zateplení hospody J. Holubovi.
Důvodem je příprava na podání žádosti o dotaci.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.(6 pro, 0 proti).

Koupě obecního fotoaparátu
Starosta seznámil zastupitele s myšlenkou zakoupení fotoaparátu pro dokumentování dění
v obci. Všichni zastupitelé souhlasili se zakoupením fotoaparátu.
Zastupitelé schválili zakoupení fotoaparátu pro obec. (6 pro, 0 proti).
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Uzavírka silnice
Starosta informoval zastupitele o doručené žádosti o doplnění důkazů ve věci protiprávního
uzavírání silnice pod kostelem sv. Petra a Pavla z Odboru dopravy města Rokycany.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Schválení žádosti o grant na výsadbu stromků
Ing. Nováková informovala zastupitele o schválení žádosti o dotaci na výsadbu stromků podél
silnice ke kostelu sv. Petra a Pavla. Nadace ČEZ tak zaplatí 100% nákladů na výsadbu ve výši
cca 90 000,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují přijetí dotace. (6 pro, 0 proti).

Drakyáda
Pí. Hurtová informovala zastupitele o plánovaném konání drakyády 3.10.2015. Rovněž
požádala o příspěvek na organizaci ve výši 3000,- Kč.

Zastupitelé schválili příspěvek na drakiádu ve výši 3000,- Kč. (6 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 9.9.2015
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