Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 10.9.2014
Přítomni: Kovanda, Habětín, Mudra, Jansa, Hurtová, Mudrová,Čamrová
Omluveni: 0
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele p.
Čamrovou a ověřovatele zápisu p. Jansu a p. Mudru
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smlouva s f. EKO-KOM
Oprava hřbitovní zdi
Dotace z bioodpadů
Územní plán obce
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Různé

K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele, že je nutné s f. EKO-KOM podepsat novou smlouvu na
odvoz tříděného odpadu.
Všichni zastupitelé schvalují podpis smlouvy s. EKO-KOM (7 pro, 0 proti).
K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele, o opravě hřbitovní zdi, na kterou dostala obec dotaci.
Nastává časový problém, z důvodu, že objekt je památkově chráněn. Je nutné okopat zeď a
čekat na rozhodnutí památkářů.
Všichni zastupitelé vzali informaci o opravě hřbitovní zdi na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele, o realizaci dotace z bioodpadů, byl dodán štěpkovač a
bude do 15.9.2014 dodán nosič kontejnerů společně se 4 kontejnery na bioodpad. Kontejnery
na bioodpad budou rozmístěny po obci z důvodu lepší dostupnosti pro občany.
Všichni zastupitelé vzali informaci o realizaci dotace z bioodpadů na vědomí. (7 pro, 0
proti).
K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o připomínkách k Územnímu plánu obce, kterou došly p..
Svobodové – Rokycany. Projednání v Rokycanech se zúčastní p. Kovanda a pak bude
následovat veřejné projednávání na obci asi až v měsíci listopadu.
Všichni zastupitelé vzali informaci o připomínkách k ÚP obce na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2014
Všichni zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 5/2014 (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Různé:
Starosta seznámil zastupitele s:
-

odstraněním názvu „Vítá Vás obec Javorová ze seriálu Náves“,

-

vysvětlením připomínky k dětskému hřišti (jednalo se o staré hřiště),

-

hlášením místního rozhlasu - bude bez hudby,

-

nechat přepracovat smlouvu na pojištění majetku obce a odpovědnosti za škodu u
Vzájemné hasičské pojišťovny z důvodu navýšení majetku obce,

-

19.9.2014 informativní schůzka s občany v hostinci „Na návsi“ od 19,00 hod.

-

30.9.2014 účast starosty p. Kovandy na valné hromadě Polygonu v Hrádku u Rokycan.

Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí (7 pro, 0 proti).
Starosta seznámil zastupitele s akcemi v obci:
-

4.10. 2014 „Drakyáda“ – schválení příspěvku ve výši 3 000 Kč,

-

27.9.2014 koncert v kostele Sv. Václava od 17,00 hod.( v rámci „Oživování kostela
Sv. Petra a Pavla na Zbirožsku“) a schválení příspěvku na občerstvení až dle
skutečných nákladů,

Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí a schvalují poskytnutí příspěvků. (7 pro, 0
proti).
-

Starosta seznámil zastupitele s žádostí nakladatelství IV. Nakladatelství s.r. o., že
vydává brožuru pro Český červený kříž, (je to smluvní partner) a žádá o příspěvek od
obce.

Všichni zastupitelé neschvalují poskytnutí příspěvku (0 pro, 7proti).

Zapsala: Hana Čamrová

Ověřil: Jansa Bohuslav
Mudra Přemysl

Jitka Mudrová
místostarosta
V Líšné 10.9.2014

Radek Kovanda
starosta

