Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 12.4.2017
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Valenta
Omluveni: Vančó Kiszka
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 – 6 pro, 0 proti)

Program:
1. Žádost o příspěvek ZO ČSOP Rokycany
2. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti
3. Uveřejňování smluv
4. Zajištění předškolního vzdělávání
5. Dotace PSOV PK
6. Územní plán obce
7. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů
v Rokycanech ve výši 4000, Kč.
Zastupitelé schválili příspěvek pro ZO ČSOP Rokycany. (6 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem Smlouvy o dopravní obslužnosti z PK, která je pro
rok 2017 ve výši 5 610,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o dopravní obslužnosti s PK. (6 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o vyjímce z povinnosti obcí zveřejňovat smlouvy, která se
vztahuje na obce I. a II. typu. Pro jistotu ještě informaci ověří na kraji.
Zastupitelé informaci vzali na vědomí. (6 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o nové povinnosti obce zajistit pro děti, které dosáhly 5. roku
předškolní vzdělání. Povinnosti lze dostát buď zřízením vlastní MŠ nebo začleněním do
školského obvodu k jinému zřizovateli. Starosta zjišťoval možnosti u starosty Zbiroha, jakožto
zřizovatele spádové MŠ. Pan Rusek sdělil, že je třeba připravit si návrh smlouvy a předložit ho
radě města ke schválení. Rovněž naznačil, že bude zpoplatněno. Výši poplatku zatím
neznáme.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o schválené žádosti o dotaci na rekonstrukci vytápění objektu
krámu ve výši 450 000,- Kč z Programu rozvoje a stabilizace venkova PK.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Starosta seznámil zastupitele s doručeným čistopisem Územního plánu obce. Po kontrole
zastupitelé ÚP schválili bez výhrad.
Všichni zastupitelé schválili nový Územní plán. (6 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Výlet do Mirakula
Ing. Mudrová představila zastupitelům návrh na uspořádání výletu do zábavního parku
Mirakulum pro děti s rodiči z obce, který se uskuteční 10.6. 2017. Uzávěrka přihlášených bude
do 15.5. 2017. Závazně se nahlásit bude možné v krámu a knihovně.
Všichni zastupitele schválili uspořádání výletu pro děti. (6 pro, 0 proti).

Máje 2017
Pí. Hurtová požádala o příspěvek na uspořádání „Oslav máje“ ve výši 6000,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují výši příspěvku. (6 pro, 0 proti).

2

Ořez stromů v intravilánu obce
Starosta informoval zastupitele o prohlídce vrby a jiných stromů na návsi odborným
pracovníkem p. Typlem, který se ještě poradí s arboristou ohledně plánovaného ořezu vrby před
hospodou. Ten je plánovaný na základě podnětu vlastníků přímo přilehlé zahrady, kteří se
obávají opadávání seschlých větví z vrby a možného úrazu.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 12.4.2017
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