Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 14.10.2015
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. Účetní obce
2. Rekonstrukce technické infrastruktury obce
3. Odvodnění návsi
4. Rekonstrukce hostince
5. Odečty vodoměrů
6. Rozpočtové opatření č.8/2015
7. Kontrola plnění povinností při provozování ČOV
8. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s nastupující účetní, kterou se po dohodě stane pí. Petra
Boubínová z Líšné.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o průběhu rekonstrukce techn. infrastruktury obce, která
právě probíhá. Rozhlas je hotový – 8 vysílacích míst a 20 reproduktorů je umístěno na sloupech
po celé obci. Tato část akce je předána a zaplacena. Rekonstrukcí světel se bude pokračovat
v nejbližší době.
Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na odvodnění spodní návsi od p. Hrabáka,
která se pohybuje okolo 8 000,- Kč/metr žlabu. Celkem by se mělo jednat zhruba o 20 metrů
žlabu.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o výsledku návštěvy kvalifikovaného statika, jenž prohlásil,
že stav stropních konstrukcí hostince je havarijní a bude nutná kompletní rekonstrukce. Na
základě těchto informací vedení obce zváží návrhy na využití podkroví hostince, zadá poptávku
na kompletní projektovou dokumentaci, po vydání stavebního povolení a s případnou dotační
podporou zahájí rekonstrukci.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nutností provedení odečtu vodoměrů v obci. K obchůzce
vesnice, která se uskuteční v sobotu 24.10.2015 se přihlásila pí. Vančó Kiszka a pí. Hurtová a
p. Mudra.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Ing. Mudrová informovala zastupitele o nutnosti přijmout rozpočtové opatření č. 8/2015.
Oproti plánovanému rozpočtu se zvedly příjmy obce o 665 000,- Kč a to hlavně díky přijetí
sdílených daní. Rovněž výdaje se zvýšily. Hlavními položkami byly – kamera na úpravně vody,
opravy v bytech, vyšší mzdy za sekání trávy, atd.
Všichni zastupitelé schválili přijetí rozpočtového opatření č.8/2015. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Starosta informoval zastupitele o proběhnuvší kontrole plnění povinností při provozování
ČOV. Kontrola byla provedena na základě anonymního dopisu od „všímavých občanů obce“
hejtmanovi Plzeňského kraje, jež sděloval, že: „se otravné plyny vracejí odpadním potrubím
zpět a zamořují obec“. Kontrola na místě shledala vše v naprostém pořádku.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.(7 pro, 0 proti).

K bodu 8.
Různé.
Rozpočet obce 2016
Starosta seznámil zastupitele s nutností začít promýšlet rozpočet obce na rok 2016.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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Akce pod patronátem obce
Pí. Hurtová seznámila zastupitele s termíny pořádání různých akcí a rovněž požádala na
příspěvky na jejich organizaci, jejichž výši ještě upřesní.
Lampionový průvod – 28.10.2015, Mikulášská – 6.12.2015, Vánoční koncert – 21.12.2015
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 14.10.2015
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