Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 11.5.2016
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka, 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. Traktůrek na sekání hřiště
2. Hřbitovní zeď
3. Výběrové řízení na projekt. dokumentaci rekonstrukce hostince
4. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o dovezení nově zakoupeného sekacího traktůrku na
fotbalové hřiště. Přemek Mudra práci nového stroje pochválil.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s dokončením další etapy rekonstrukce hřbitovní zdi. Nově
byla dodělána rozpadající se betonová stříška, na kterou byly odbornou restaurátorkou
dosazeny nově udělané kamenné jehlany. V dohledné době bude ještě doděláno vydláždění
zevnitř i vně zdi žulovými kostkami.
Všichni zastupitelé schválili tyto úpravy. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s postupem po výběrovém řízení, kterého se zastupitelé
zúčastnili minulý týden. Na základě jejich hodnocení a bodového součtu byla vybrána jedna
z nabídek, která i díky nejnižší cenové nabídce získala nejlepší bodové ohodnocení. Jeden ze
zastupitelů, ale po volbě vznesl námitku na konečné pořadí účastníků, z důvodu nejasnosti výše
ceny, kterou účastník uvedl s DPH, přesto, že nejspíš nebude v předmětné době plátcem DPH.
Na dnešním zasedání tedy zastupitelé musí rozhodnout, zda námitku přijmou a změní tak
konečné pořadí účastníků. Po diskuzi dal starosta hlasovat o následujících možnostech:
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Zrušení výběrového řízení.
Zastupitelé neschválili zrušení výběrového řízení. (2 pro, 4 proti, 1 se zdržel).

Potvrzení platnosti výběrového řízení a rozeslání původních výsledků.
Zastupitelé schválili platnost provedeného výběrového řízení. (4 pro, 3 proti).

Změna pořadí bodového hodnocení účastníků pro akceptování ceny bez DPH nabídky č.2.
Zastupitelé neschválili změnu původního hodnocení. (1 pro, 5 proti, 1 se zdržel).

K bodu 4.

Starosta seznámil zastupitele s nutností urychleného řešení rekonstrukce krovu hostince. Při
slavnostním Vítání nových občánků na sále hostince se totiž zřítila vnitřní konstrukce malé
místnosti v půdních prostorách nad kuchyní. Starosta byl o věci informovat příslušné
pracovníky stavebního úřadu, kteří na základě žádosti svolají místní šetření.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Dětský den
Pí. Hurtová navrhla uspořádat Dětský den na hřišti 5.6.2016 od 14 hodin. Požádala o příspěvek
od obce 4000,- Kč na organizaci a 3000,- Kč na oslíka na vožení dětí.
Všichni zastupitelé schválili tyto příspěvky. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl
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