Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 10.5.2017
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. Pojištění jednotek SDH
2. Žádost o dotaci na pojištění lesa
3. ČOV – úprava technologie
4. Žádost o odkoupení pozemku
5. ČEZ – nabídka
6. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o doručené nabídce Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění
jednotek SDH. Konkrétní nabídku starosta probere se zástupci SDH a bude informovat
zastupitele.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s podáním žádosti o dotaci na pojištění lesa z fondu
PGRLF.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o provedené inovaci technologie v ČOV, kterou vymyslel p.
Turek a díky níž by měla obec ušetřit až desetitisíce korun ročně. Úprava spočívá v ušetření
čisté vody, kterou se dříve ostřikovaly česle. Nově je ostřik prováděn odpadní vodou. Starosta
zároveň navrhl jednorázovou finanční odměnu pro pana Turka. Zastupitelé se dohodli na
bonusu ve výši 5000,- Kč.
Zastupitelé schválili jednorázovou fin. odměnu 5000,- Kč pro pana Turka. (7 pro, 0 proti).

1

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o doručené žádosti od J. Boubína na odkup části obecního
pozemku p.č. 843/1. Obec zveřejní jako záměr a pokud nebude jiný zájemce, zastupitele
rozhodnou při dalším zasedání.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o doručené nabídce od ČEZu na poskytování el. energie. Minulé
smlouvě vypršela platnost. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy na další dva roky s ČEZem
jako poskytovatelem el. energie.
Všichni zastupitelé schvalují uzavření smlouvy s ČEZem. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Smlouvy
Starosta informoval o nové povinnosti zajistit předškolní vzdělávání. Nejlepším řešením pro
obec je uzavření smlouvy se spádovou MŠ ve Zbiroze. Starosta ještě zjišťuje potřebné znění na
Krajském úřadě.
Dále informoval o potvrzení vyjímky pro obce I. a II. typu, kdy nemusejí zveřejňovat žádné
smlouvy.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Ořez vrby
Starosta informoval o proběhnuvší první etapě ořezu suchých větví na vrbě před hostincem.
Práce provádí p. Typl a z důvodu větrného počasí zatím práce nedodělal. Po vrbě bude
následovat ještě ořez lip kolem rybníka.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Stavební práce v obci
Starosta navrhuje dodělat druhá vrata do stodůlky, aby bylo možno lépe využít skladovací
prostor.
Dále navrhuje renovaci interiérových dveří v přízemí budovy OÚ a výměnu staré dlažby.
Starosta poptá firmy a ceny a předá informace zastupitelům.
Starosta dále informuje o zadání doasfaltování části silnice před budovou OÚ p. Hrabákovi,
který by měl v nejbližší době dodělat.
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Všichni zastupitelé schvalují návrhy realizace. (7 pro, 0 proti).

Kontejner na velkoobjemový odpad
Starosta seznámil zastupitele s potřebou renovace prorezavělého kontejneru v hasičárně.
Navrhuje opravu ve firmě Lesospol. Stále vyjde levněji než pořízení nového.
Všichni zastupitelé schvalují renovaci kontejneru od firmy Lesospol. (7 pro, 0 proti).

Hostinec
Starosta informoval o cenové nabídce ve výši 60 000,- Kč od p. Holuba na dodělání potřebné
dokumentace k rekonstrukci hostince. Částka zahrnuje i vyřízení potřebných povolení na
úřadech.
Všichni zastupitelé schvalují dodělání dokumentace p. Holubem. (7 pro, 0 proti).

Kupní smlouva
Ing. Mudrová vznesla dotaz na existenci hotové kupní smlouvy na pozemky pod ČOV.
Navrhuje, že dodá Zbirožská a.s.
Všichni zastupitelé berou na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zájezd do Mirakula
Ing. Mudrová informovala zastupitele, že na plánovaný zájezd je dohodnut autobus od firmy
Probo.
Všichni zastupitelé berou informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 10.5.2017
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