Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 8.4.2015
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. Rozpočtové opatření č.1/2015
2. Jednání s firmou VAK Beroun
3. Územní plán
4. Opravy v obci
5. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vytvoření rozpočtového opatření č.1/2015.
Důvodem bylo překročení některých položek schváleného rozpočtu, které nebyly předem
naplánované v konkrétní výši.
Všichni zastupitelé informaci o rozpočtovém opatření na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy VAK Beroun na zajištění
kompletních služeb v péči o vodárnu a ČOV. Služby zahrnují odběry a rozbory vzorků, zajištění
odpovědné osoby aj. Cena kompletních služeb by se měla pohybovat okolo 4 000,- Kč za měsíc.
Dosavadní smlouva na tyto služby uzavřená s p. Vonáskem bude vypovězena z důvodu
neplnění ze strany dodavatele.
Všichni zastupitelé schválili výběr nového dodavatele těchto služeb. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o připomínkách k navrhované podobě nového ÚP, které byly
doručeny na OÚ. Jedná se o připomínky od Mgr. Mudry, Ing. Arch. Tučka, p. Štajnera a petici
J. Graciasové. Tyto a ostatní připomínky budou sepsány se zástupcem zřizovatele, projednány
na zasedání zastupitelstva a na základě jeho rozhodnutí a po kladném stanovisku všech
dotčených orgánů, zakresleny projektanty do finální podoby ÚP.
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Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o již vyřešené opravě vodního filtru na vodárně. Dále
seznámil zastupitele s nutností opravit rozbitou hydrauliku na štěpkovači a obecním traktoru
Case Farmall a několika dalších nedostatcích na tomto traktoru.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Hledání nové účetní
Ing. Mudrová informovala zastupitele o nedostatku času k vedení obecního účetnictví a
nutnosti sehnat za sebe náhradu.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Novela nařízení č. 37/2003 Sb.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s novelou nařízení č.37/2003 Sb. a následně s nutností
lépe formulovat výši mezd neuvolněným zastupitelům. Zastupitelé schválili výši mezd
v maximální částce dle přílohy č.1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., v platném znění.
Všichni zastupitelé schválili tuto výši mezd. (7 pro, 0 proti).

Příspěvek na špekáčky
Pí. Hurtová seznámila zastupitele s úmyslem uspořádat procházku pro děti po okolí obce
s výkladem p. Jansy. Rovněž požádala o příspěvek na zakoupení špekáčků. Zastupitelé schválili
příspěvek na špekáčky.
Všichni zastupitelé schvalují tento příspěvek. (7 pro, 0 proti).

Máje 2015
Pí. Hurtová navrhla uspořádat místo tradiční Májové zábavy pouze posezení v lokále místního
hostince. Zastupitelé souhlasili s touto změnou.
Všichni zastupitelé schvalují uspořádání posezení v lokále místo tradiční zábavy. (7 pro, 0
proti).
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Sídlo MS Chrasta Líšná
P. Valenta požádal o možnost formálního sídla MS Chrasta Líšná v budově OÚ. Zastupitelé
souhlasili.
Všichni zastupitelé schválili OÚ jako formální sídlo MS Chrasta Líšná. (7 pro, 0 proti).

Údržba obecní zeleně
Starosta informoval zastupitele o nutnosti ořezání větví vrby u rybníka, které padaly na dráty.
Dále sdělil zastupitelům, že p. Jansa se nabídl ošetřit i zbylou obecní zeleň, která vyžaduje
nějaký zásah.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Autobusová doprava
Ing. Arch. Vančó Kiszka informovala zastupitele o nedostatku autobusových spojů do obce
především ve večerních hodinách. Starosta se nabídl, že se na možnosti změny zeptá.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Výkopové práce v obci
Ing. Mudrová nadnesla možnost poptat i jiného dodavatele výkopových prací než je p. Hrabák.
Všichni 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 8.4.2015
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