Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 19.11.2014
Přítomni: Kovanda, Valenta, Mudra, Nováková, Hurtová, Mudrová, Vančó - Kiszka
Omluveni: 0
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. Doplnění členů výborů
2. Cenová nabídka Zdravotního ústavu na kontrolní rozbory odp. vody
3. Nabídka nákupu publikace Zbirožsko a Radnicko z ptačí perspektivy
4. Nákup nového křovinořezu pro údržbu zeleně
5. Výsledek kontroly hasících přístrojů z 12. 11. 2014
6. Došlá úhrada z dotačního titulu „Svoz biodpadů“
7. DVD z oslav výročí založení obce – odměna p. Veselému
8. SK Líšná – montáž redukčního ventilu, rozbitá lednice
9. Budova OÚ - dokončení technické místnosti, dlažba v chodbě
10. Mikulášská nadílka 6. 12. 2014
11. Nabídka firmy Ornamento na obecní značení
12. Údržba techn. zázemí obce – kontejner na hřbitově, valník, bedna na shrabky na ČOV
13. Určení inventurní komise
14. Různé

K bodu 1.
Starosta určil předsedy a členy jednotlivých výborů:
Kontrolní výbor:

Předseda: Tomáš Valenta
Členové: Vladislav Habětín, Bohuslav Jansa

Finanční výbor:

Předseda: Agata Vančó
Členové: Roland Vančó, Ondřej Tuček

Výbor pro práci se složkami a občanské záležitosti: Předseda: Jana Hurtová
Členové: Jaroslava Mudrová, Eva Veselá
Výbor pro sport, dětské aktivity a propagaci obce: Předseda: Jitka Mudrová
Členové: EvaTůmová, Olga Kratochvílová
Výbor pro les a pořádek v obci:

Předseda: Přemysl Mudra
Členové: Pavel Veselý, Jiří Valenta

Všichni zastupitelé schvalují složení výborů (7 pro, 0 proti).
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K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o nabídce Zdravotního ústavu na kontrolní rozbory odpadní
vody. Zastupitelé se dohodli, že poptají nabídky na všechny povinné kontrolní rozbory od
Zdravotního ústavu a ceny se srovnají se stávajícím dodavatelem. Vybere se výhodnější
nabídka.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí .
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou zakoupení publikace Zbirožsko a Radnicko z ptačí
perspektivy. Zastupitelé se shodli, že se kupovat nebude.
Všichni zastupitelé schvalují nekupování publikace (7 pro,0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o zakoupení nového křovinořezu pro účel údržby obecní
zeleně v hodnotě 13 999,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují nákup nového křovinořezu (7 pro,0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o výsledku kontroly hasicích přístrojů ze dne 12. 11. 2014.
7 přístrojů bylo vyhovujících, 6 bylo odvezeno na servis.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí (7 pro,0 proti).

K bodu 6.
Starosta sdělil zastupitelům, že dne 7.11.2014 došla na bankovní účet obce úhrada
přidělené dotace za nákup štěpkovače, kontejnerového nosiče a čtyř kusů kontejnerů.
Všichni zastupitelé vzali informaci o došlé platbě na vědomí (7 pro,0 proti).

K bodu 7.
Starosta představil zastupitelům DVD z oslav založení obce od p. Veselého. Zastupitelé se
dohodli, že odměna bude konzultována s příbuznými p. Veselého.
Všichni zastupitelé schvalují konzultaci odměny dle nápadu příbuzných (7 pro,0 proti).
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K bodu 8.
Starosta sdělil zastupitelům informace o zabudování redukčního ventilu k vodovodní
přípojce budovy SK Líšná z důvodu příliš velkého tlaku vody. Dále informoval o poruše
lednice v téže budově. Zastupitelé se dohodli, že je třeba koupit lednici novou.
Všichni zastupitelé schvalují nákup nové lednice do budovy SK Líšná (7 pro,0 proti).

K bodu 9.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti dodělání stavebních prací v technické
místnosti budovy OÚ. Dále také dal k zamyšlení možnou výměnu původní dlažby v chodbě
budovy OÚ.
Všichni zastupitelé vzali informace o dodělání techn. místnost na OÚ na vědomí (7 pro,0
proti).

K bodu 10.
P. Hurtová informovala zastupitele o termínu konání Mikulášské nadílky v sobotu 6.12.
2014. Dále pak zažádala o zálohu na tuto akci ve výši 6000,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují zálohu 6000,- Kč na Mikulášskou nadílku (7 pro,0 proti).

K bodu 11.
Starosta informoval zastupitele o nabídce zástupce firmy Ornamento na vyhotovení
obecního znaku a vlajky v různém provedení. Nábídka byla zastupiteli jednohlasně odmítnuta.
Všichni zastupitelé neschvalují objednávku zakázky od firmy Ornamento (7 pro,0 proti).

K bodu 12.
Starosta sdělil zastupitelům informace o nutnosti řešení technické závady na zavírání
kontejneru u hřbitova, bedně na shrabky na ČOV a celkové údržby obecního valníku za
traktor.
Všichni zastupitelé vzali informace o potřebných opravách na vědomí (7 pro,0 proti).

K bodu 13.
Starosta určil inventurní komisi pro inventuru obecního majetku za rok 2014 ve složení:
předsedkyně – Kamila Nováková
členové – Agata Vančó, Tomáš Valenta
Všichni zastupitelé schvalují složení inventurní komise (7 pro,0 proti).
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K bodu 14.
Povrchová voda
J. Mudrová informovala zastupitele o nutnosti řešit stahování povrchové vody při větších
deštích na její pozemek. Zastupitelé se dohodli, že situace a možné řešení se bude konzultovat
s projektantem.
Starosta informoval o problémech s povrchovou vodou na dětském hřišti, kolem kabin a
studny. Zastupitelé se dohodli, že situace a možné řešení se bude konzultovat s projektantem.
Úklid obce
P. Mudra se nabídl, že odstraní odpad vzniklý ostřiháním smrčků podél chodníku vedoucímu
ke hřišti a vyčistí okapy na „besídce“ u hospody.
Všichni zastupitelé vzali informace o nabízených řešeních na vědomí (7 pro,0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Jana Hurtová
Přemysl Mudra

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 19.11.2014
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