Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 8.2.2017
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. Hospodaření v obecním lese – Lesospol Zbiroh s.r.o.
2. Vodné a stočné
3. Obecně závazné vyhlášky obce
4. Nájmy obecních bytů
5. Různé
K bodu 1.
Zástupci firmy Lesospol Zbiroh s.r.o. p. Myslivec a p. Turek představili zastupitelům
výsledky hospodaření v obecním lese za rok 2016 a kalkulaci nákladů a tržeb na rok 2017.
Čistý zisk z lesa činil v roce 2016 1 208 346,- Kč – 85% podíl pro obec tedy činí 1 027 096,Kč. Plánovaný zisk v roce 2017 je 1 585 008,- Kč – 85% podíl pro obec se tedy očekává
1 347 256,- Kč. Detailní kalkulace je pro případné zájemce k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Zastupitelé schválili kalkulaci tržeb a nákladů na rok 2017.
Zastupitelé schválili kalkulaci tržeb a nákladů na rok 2017. (6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele se svým návrhem, jak kompenzovat občanům nehoráznou cenu
vodného a stočného, kterou obci diktuje SFŽP. Starosta navrhuje nově stanovit cenu vodného
a stočného na 90,- Kč/m³ (s DPH) a rozdíl mezi diktovanou cenou 107,- Kč/m³ (s DPH) a nově
stanovenou cenou – tedy 17,- Kč/m³ občanům vracet zpátky. Zastupitelé souhlasí. Odečty
vodoměrů bude třeba provádět dříve kvůli zvýšené administrativní zátěži s vracením části
poplatků.
Všichni zastupitelé schválili skutečnou cenu vodného a stočného i vrácení rozdílu zpátky
občanům. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o konzultaci s pracovníkem MV ohledně legislativní
správnosti zrušení poplatků za odpady a psy. Je třeba udělat nové vyhlášky, které starosta
připravil:
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1, Obecně závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Líšná.
2, Obecně závazná vyhláška obce Líšná č.2/2017, kterou se zrušují obecně závazné
vyhlášky obce Líšná.
3, Obecně závazná vyhláška obce Líšná č.3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelé schválili všechny tři nové vyhlášky. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele, o tom, že odnesl návrhy nových nájemních smluv pí. Adiové a
p. Mudrovi. Po přečtení se případně doladí detaily a smlouvy nabydou platnosti k 1.3.2017.
Dále byl jako poslední možnost na vyhledání stoupaček k bytu p. Mudry povolán proutkař, aby
určil jejich umístění. Po ohledání a detekci místa se pokusí stoupačky najít.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Zasedání zastupitelstva
Starosta navrhuje zasedání zastupitelstva přesunout na 17,30.
Všichni zastupitelé schvalují změnu začátku zasedání. (7 pro, 0 proti).

Údržba místních komunikací v zimě
Ing. Mudrová navrhuje zajistit posyp místních komunikací, které běžně SÚS nesype. Starosta
navrhuje pořídit vlastní příslušenství k zimní údržbě komunikací na naše traktůrky. Poptá
možnosti a předloží zastupitelům výsledky.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Žádost o dotace na pojištění lesa z PGRLF
Ing. Mudrová vyřídí administrativu žádosti o dotaci.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Program stabilizace a obnovy venkova
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Starosta navrhuje zažádat v tomto programu o dotaci na instalaci tepelného čerpadla na
vytápění budovy čp. 27 – krámu na podkrovního bytu.
Všichni zastupitelé schvalují podání žádosti. (7 pro, 0 proti).

Ukončení spolupráce s architekty
Starosta seznámil zastupitele s obsahem návrhu smluv na odstoupení od spolupráce, které by
nesmyslně zavazovali obec k další spolupráci. Starosta tedy navrhuje nepodepsat.
Všichni zastupitelé schvalují nepodepsání licenční smlouvy. (7 pro, 0 proti).

Příspěvek na dětské maškarní
Pí. Hurtová žádá o příspěvek na akci ve výši 4500,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují výši příspěvku. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 8.2.2017
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