Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 8.7.2015
Přítomni: Kovanda, Mudra, Valenta, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka
Omluveni: 0
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. Testování závodních aut na silnici do Jablečna
2. Cenové nabídky na rekonstrukci veřejného rozhlasu
3. Cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
4. Zápis ze schůze Polygonu
5. Grantové řízení Stromy 2015
6. Dlouhodobá strategie MAS
7. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s nelegálním s testováním závodních aut, které je opakovaně
pořádáno na silnici do Jablečna pod kostelem sv. Petra a Pavla. Pořadatel této akce nežádá o
povolení ani vlastníka silnice ani obec Líšnou a přesto má k dispozici strážníky policie, kteří
uzavírají silnici na obou stranách. Starosta se dosud neúspěšně snaží podobným nelegálním
akcím zabránit.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s doručenými nabídkami na rekonstrukci veřejného rozhlasu.
Nabídky jsou dvě a sice:
1, Rozhlasy Bartek – bezdrátový, radiový vysílač, 7 stanovišť, 14 reproduktorů – cena 157 941,s DPH.
2, Sovtradio – software v počítači, 8 stanovišť, 20 reproduktorů – cena 154 888,- s DPH.
Zastupitelé se dohodli, že přijmou nabídku od firmy Sovtradio.
Všichni zastupitelé schválili vybrání nabídky od firmy Sovtradio. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami na rekonstrukci veřejného osvětlení od firem:
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J. Vaněk – kompletní výměna všech svítidel – cena 429 550,- včetně DPH.
P. Jánský – rekonstrukce stávajících svítidel – cena 385 000,- včetně DPH.
Zastupitelé vybrali jednohlasně nabídku od p. Jánského.
Všichni zastupitelé schválili nabídku od pana Jánského. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o proběhnuvší schůzce členů Polygonu. Jednalo se
především o žádostech na dotaci na kontejnery na bioodpad.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Místostarostka informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci v grantovém řízení Stromy
2015, které vypisuje Nadace ČEZ. Ing. Nováková požádala za obec Líšnou o dotaci na cca 130
kusů třešňových stromků, které by obec ráda vysázela podél silnice z obce ke kostelu sv. Petra
a Pavla. Jestli bude žádosti vyhověno, se žadatelé dozví do 30 dnů od podání žádosti.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele o doručeném dotazníku ohledně budoucí strategie MAS
Světovina. Dle mínění zastupitelů, by se měla MAS Světovina zabývat obecně podporou
památek, sportovních a kulturních aktivit, zeleně atd.
Všichni zastupitelé schválili tuto strategii. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Odvodnění hřiště a kabin
Starosta informoval zastupitele o průběhu zemních prací, které p. Hrabák právě dokončoval.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (0 pro, 7 proti).

Oprava hřbitovní zdi
Starosta seznámil zastupitele s dalším postupem oprav hřbitovní zdi. Všechny práce jsou již
hotovy a chybí jen vybrat fasádní barvu.
Zastupitele vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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Volné pobíhání psů
Ing. Mudrová vznesla podnět na řešení situace častého výskytu volně pobíhajících psů na
veřejných prostranstvích obce. Zastupitelé si možné způsoby postihu majitelů psů promyslí a
příště navrhnou.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl
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V Líšné 8.7.2015
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