Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 13.8.2014

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.

Oslavy založení obce - vyhodnocení
KHS Plzeň – kontrola vody
Přestupková řízení - řešení
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Bezpečnost v obci
Různé

K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele s vyhodnocením oslav založení obce dne 2.8.2014. Dle
ohlasu od občanů oslavy obce dopadly dobře. Výdaje na oslavy budou předloženy ke
schválení po vyúčtování všech nákladů na příštím zasedání zastupitelstva.
Všichni zastupitelé vzali informaci o vyhodnocení oslav obce na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele, že byla provedena 1.8.2014 KHS Plzeň ( p. Kotyzová a
zástupcem z Bravosu p. Karlem) kontrola vody.
Všichni zastupitelé vzali informaci o kontrole vody - vzorků na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele o vyřešení problémů – dopisů na přestupkových komisích:
-

na přestupkové komisi MěÚ Zbiroh - chybí označení OÚ číslem popisným. Bylo
vyřešeno (budova je ještě jako stavební objekt není vydáno kolaudační rozhodnutí).

-

na přestupkové komisi MěÚ Rokycany ( s. p. Budweiserovou) – ve věci, že nebyly
vyvěšeny vlajky ve dnech 5. - 6. 7. 2014 (státní svátky). Odesílatel též neexistuje.

-

na přestupkové komisi MěÚ Rokycany – odbor dopravy – ve věci, odstranění názvu
„Vítá Vás obec Javorová ze seriálu Náves“, která je umístěna na dopravní značce.
Odesílatel podal oznámeni k nápravě a sundání názvu. Název bude odstraněn..

Všichni zastupitelé vzali informaci o řešení problémů na přestupkových komisích. (7 pro, 0
proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2014. Byla
provedena úprava ve výdajích z důvodu úhrady poplatků za telefony, výdajů za upomínkové
předměty, nábytek do knihovny a výdaje na úpravně vody. Rozpočtové opatření je uvedeno
v příloze zápisu.
Všichni zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.4/2014 (7 pro, 0 proti).
K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele, že je nutné zabývat se s bezpečností v obci. Dle
konzultace s Policií ČR p. Kratochvílem je možné zabezpečit bezpečnost nákupem 4 ks
bezpečnostních kamer a instalovat je na výjezdech z obce.
Všichni zastupitelé schvalují nákup bezpečnostních kamer (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Různé:
-

starosta informoval zastupitele, o informaci z odboru životního prostředí MěÚ
Rokycany o napojení č.p. 60 p. Dolejší na kanalizaci obce v termínu do30.11.2014,

-

starosta informoval zastupitele o dodání štěpkovače dne 15.8.2014,

-

starosta informoval zastupitele o podání 5.8.2014 kandidátky za sdružení nezávislých
kandidátů „ZA ČESKOU VESNICI“. Komunální volby se uskuteční 10.a 11.10.2014.
Volební okrsek bude jeden a volební komise bude ve složení 3 členové a zapisovatel.
Zapsala: Hana Čamrová

Ověřil: Jansa Bohuslav
Mudra Přemysl

Jitka Mudrová
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V Líšné 13.8.2014

