Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 11.1.2017
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. Územní plán obce - připomínky
2. Vodné a stočné
3. Hospoda
4. Nájmy obecních bytů
5. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o připomínce pana Štainera, který trvá na zařazení všech
čtyř svých parcel kolem hájovny u Drozdova mezi plochu zastavitelného území.
Zastupitelstvo i projektanti již mu vyšli vstříc zařazením dvou pozemků přímo navazujících
na budovu hájovny a víc již podle nich není možné. Pan Štainer ale rozhodnutí opětně
připomínkoval, takže zastupitelstvo bylo nuceno o věci znovu rozhodnout. Zastupitelé zamítli
žádost p. Štainera a ponechali k zástavbě pouze oplocené dva pozemky.
Zastupitelé schválili k zástavbě jen dva ze čtyř navrhovaných pozemků p. Šteinera. (7 pro, 0
proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem schůzky na SFŽP v Praze ohledně nařízeného růstu
ceny stočného. Žádná vyjímka nebyla obci přiznána a růst ceny nám byl opětovně nařízen.
Starosta chce jít dále řešit neúnosnou situaci na MŽP. Než bude dále rozhodnuto navrhuje
starosta rozdíl v ceně občanům zpátky vracet. Konkrétní provedení bude ještě konzultováno.
Všichni zastupitelé schválili nárůst ceny stočného i vrácení rozdílu zpátky občanům. (7 pro,
0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o schůzce s architektkami, které projektovali hostinec. Na
základě dohody obec vypověděla smlouvu a zbytek dokumentace dodělá projekční kancelář p.
Holuba.
Zastupitelé schválili předání rozpracovaného projektu p. Holubovi. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta seznámil zastupitele s nutností jasně formulovat platby nájemného za obecní byty. Po
diskuzi se zastupitelé shodli, že ostatní plochy (půda u bytu v č.p. 25 a zahrada u č.p. 39 budou
ponechány zdarma k užívání pouze za údržbu).
Zastupitelé schválili využívání vedlejších ploch k bytům pouze za údržbu. (6 pro, 1 proti).

K bodu 5.
Dětské maškarní
Pí. Hurtová informovala zastupitele o plánovaném dětském maškarním bále zhruba na konec
února.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zveřejňování smluv
Ing. Mudrová informovala o nové povinnosti zveřejňovat všechny smlouvy, v nichž figuruje
obec nad 50 000,- Kč na konkrétním portálu.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Svícení na ledě
Zastupitelé se dohodli, že klíč k rozsvícení na ledě bude ponechán v krabici, aby mohl kdokoliv
z dospělých rozsvítit i zhasnout.
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 11.1.2017
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