Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 9.12.2015
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. Rozpočet 2016
2. Dopravní obslužnost
3. Vodovod + kanalizace
4. Sociální automobil
5. Inventury 2015
6. Rekonstrukce hospody
7. Různé
K bodu 1.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s jednotlivými body navrhovaného obecního
rozpočtu na rok 2016. Na straně příjmů je 4 033 318,- Kč. Na straně výdajů je 8 446 690,50
Kč. Všichni zastupitelé schválili navrhnutý rozpočet pro rok 2016.
Všichni zastupitelé schválili navrhovaný rozpočet. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o doručeném vyúčtování dopravní obslužnosti od
Plzeňského kraje. Na autobusovou dopravu bude obec přispívat částkou 5550,-.
Zastupitelé vzali tuto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s informací, že se ohlásil pan Vonásek, jehož firma realizovala
v obci projekt vodovodu a kanalizace a i přes opakované výzvy od starosty nedoručila faktury
za některé odvedené služby. Schůzka se zástupcem firmy je dohodnuta na pondělí 14.12.2015.
Dále starosta informoval zastupitele o dopisu ze SFŽP (ex-post monitoring), v němž obec
informuje o nutnosti uvést do souladu ceny vodného a stočného, dle podmínek poskytnutí
dotace uvedených v RoPD, na základě finanční analýzy projektu. Pokud obec nevyhoví tomuto
požadavku, přistoupí Řídící orgán OPŽP k udělení příslušné sankce (vrácení části dotace,
kterou udělilo na výstavbu obecního vodovodu a kanalizace). Zastupitelé schválili novou cenu
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vodného a stočného na základě relevantní finanční analýzy projektu – vodné 35,-Kč/m3 s DPH
a stočné 66,-Kč/m3 s DPH.
Všichni zastupitelé schválili novou výši vodného/stočného. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o nabídce na prodej reklamy pro obec na sociálním
automobilu v hodnotě 10 000,- Kč.
Všichni zastupitelé neschválili koupi této reklamy. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nutností vykonání obecní inventury ke konci roku. Předsedou
inventurní komise ustanovil Ing. Novákovou, členy Ing. Arch. Vančó Kiszku a p. Valentu.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Ing. Arch. Vančó Kiszka seznámila zastupitele s vypracovanou předlohou nabídkového zadání
na poptávaný projekt rekonstrukce hospody. Zastupitelé se dohodli, že bude ještě objednán
mykologický posudek střešní konstrukce a na jeho základě spolu s přiloženým přesným
zaměřením stávajícího stavu, bude obec veřejně poptávat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci hostince.
Všichni zastupitelé schválili tento postup při poptávání projektu rekonstrukce hostince.. (7
pro, 0 proti).

K bodu 7.
Různé.
Telefony
Starosta navrhuje, aby bylo zřízeno jedno mobilní telefonní číslo pro administrativní
pracovnici – účetní.
Zastupitelé schválili tento návrh. (7 pro, 0 proti).

Územní plán
Starosta informoval zastupitele o své schůzce s pí. Svobodovou ohledně sepsání připomínek
k navrhované podobě ÚP.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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Polygon
Starosta seznámil zastupitele o proběhnuvší schůzce Polygonu. Nebyl sice účasten, ale je
informován o výši příspěvku, která zůstává stejná jako v minulém roce – 130,- Kč/osoba/rok.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Dotace
Starosta informoval zastupitele o doručené smlouvě na dotaci na rekonstrukci veřejné
infrastruktury. Rovněž dorazily z Plzeňského kraji i peníze – cca 320 000,- Kč.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Obecní byty
Starosta seznámil zastupitele se získáním mustru na nové nájemní smlouvy na obecní byty.
Zastupitelé se dohodli, že pro stanovení nových odpovídajících cen, obec osloví znalce v daném
oboru.
Všichni zastupitelé schválili najmutí znalce na stanovení nových cen za nájem obecních bytů.
(7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Tomáš Valenta
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 9.12.2015
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