Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 20.7.2016
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. Projekt hostince
2. Mikroregion Zbirožsko
3. Závěrečný účet obce Líšná za rok 2015
4. Právní pomoc
5. Správní delikt
6. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o dodaných nových variantách projektového řešení
hostince. Návrhy je třeba projít a na schůzce s projektantkou prodiskutovat. Rovněž starosta
informoval o doručené výzvě k místnímu šetření, která ale byla doručena pozdě, takže se jí
nikdo ze zástupců obce nemohl zúčastnit. Znovu bude tedy vypsána v novém termínu.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o schůzce Mikroregionu Zbirožsko, která se uskutečnila
29.6.2016. Na programu bylo schválení rozpočtu, seznámení s kladným výsledkem auditu a
představení rámcové smlouvy o partnerství s MAS Světovina. Smlouva by měla být posléze
schválena na každé obci a podepsaná odeslána elektronicky. Ke smlouvě ovšem mají
zastupitelé výhrady, takže starosta ještě zjistí konkrétní podmínky a možnosti a poté bude
opět řešeno na schůzi zastupitelstva.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s povinností zaslat závěrečný účet obce za rok 2015 do
30.6.2016. Účet byl v této lhůtě odeslán.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o proběhnuvší schůzce s JUDr. Nedvědem, které se za obec
účastnil on a místostarostka. Důvodem setkání bylo zjistit možnosti právní obrany ve věci
anonymního udavače a testování rally speciálů, s kterým vedení obce dlouhodobě
nesouhlasí. JUDr. Nedvěd byl s celou situací seznámen již předem a navrhl, že obci zajistí
právní obranu ve výše řečených případech.
Všichni zastupitelé schválili využití právních služeb JUDr. Nedvěda. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o udělené 1000,- Kč pokutě za správní delikt – nepovoleném
využití komunikace při májových oslavách, kterou udělil odbor dopravy města Rokycany.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Úklid křovin podél cesty „Na draha“
Zastupitelé se dohodli, že je třeba dočistit plochu po vyřezaných křovinách – odbagrovat a
odvézt pařezy a srovnat terén, případně odvézt odpadky. Bude osloven bagrista R. Hrabák.
Všichni zastupitelé schválili vyčištění této plochy. (7 pro, 0 proti).

Ořez větví u stromů na soukromých pozemcích
P. Mudra informoval o potřebě zajištění ořezu větví na soukromých pozemcích, které zasahují
do vedení a následně při větru způsobují výpadky el. energie.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Koupaliště
Po žádosti p. Zbahna na vyřešení nefunkčního přítoku do koupaliště se zastupitelé dohodli, že
osloví bagristu, aby se udělal nový fungující přítok.
Všichni zastupitelé souhlasili s vytvořením nového přítoku do koupaliště. (7 pro, 0 proti).

Doúčtování nového veřejného osvětlení
Starosta informoval zastupitele o dokončení této akce. Rovněž došla poslední faktura na cca
50 000,- Kč, která zahrnuje především nájem plošiny, nové kabely na připojení garáže a
stodůlky. S touto fakturou bylo nutné provést rozpočtové opatření č.5/2016.
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Všichni zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.5/2016. (7 pro, 0 proti).

Volby do kraj. zastupitelstev
Starosta informoval zastupitele o nutnosti stanovení volební komise o min. počtu členů – 4.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Staré dětské hřiště
Zastupitelé se dohodli, že je třeba upravit starou dřevěnou houpačku vedle nového hřiště, tak,
aby nehrozil pád z důvodu ztrouchnivělého žebříku vedle samotné houpačky – bude ořezáno.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Konec ČS ve Zbiroze
Ing. Mudrová informovala zastupitele o chystaném uzavření pobočky ČS ve Zbiroze. Po
domluvě budou výplaty zastupitelům zasílány na účet.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 20.7.2016
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