Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 23.7.2014
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.
7.

Oslavy založení obce
Meziobecní spolupráce – setkání starostů
Výběrové řízení – dodání techniky(svoz bioodpadů)
KHS Plzeň – kontrola vody
Územní plán připomínky
Rozpočtová opatření
Různé

K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele se zabezpečením oslav založení obce dne 2.8.2014:
občerstvení a stánky, hudba kapela Spektrum, upomínkové předměty, o zabezpečení lavic a
stanů pro návštěvníky, zabezpečení účastníků programu – hasiči, policie, šermíři, loutkové
divadlo,skákací hrad, f, Moulis – zvířátka, večer taneční zábava a ohnivá show, moderátor
programu.
Všichni zastupitelé vzali informaci o zabezpečení oslav obce na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele se závěry z jednání Meziobecní spolupráce – setkání
starostů, které se uskutečnilo 24.6. 2014 v Rokycanech.
Všichni zastupitelé vzali informaci z jednání k meziobecní spolupráci na vědomí. (7 pro, 0
proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele výsledkem výběrového řízení na dodání techniky – svoz
bioodpadů. Byla ustanovena komise na hodnocení nabídek výběrového řízení ve složení
p.Jansa, Mudra Přemysl a Valenta. Byly předloženy 2 nabídky od firmy AGROWEST a,s,
Plzeň ve výši 646 800 Kč bez DPH a firmy AGRIIMPORT Dolní Bělá ve výši 680 000 Kč
bez DPH. Komise vybrala f. AGROWEST Plzeň, které byla odeslána smlouva s dodání
techniky do 15.8.2014.
Všichni zastupitelé schvalují výsledek výběrového řízení na dodání techniky na svoz
bioodpadů. (7 pro, 0 proti)

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele, že byla provedena KHS Plzeň kontrola vody na OÚ, který
není připojen na vodovod, ale ze studny, čímž byl proveden chybný odběr. Kontrola vody –
odběr vzorků bude zrušen.
Všichni zastupitelé vzali informaci o kontrole vody - vzorků na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o došlé připomínce k ÚP obce od p. Ing. O. Tučka. Došlá
připomínka se buď zapracuje nebo ne a pak bude následovat projednávání na obci (zastupitelé
a občané obce) cca do 2 měsíců.
Všichni zastupitelé vzali informaci z jednání k ÚP na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele o provedených rozpočtových opatření č. 1, 2 a 3/2014.
Rozpočtová opatření jsou v příloze zápisu.
Všichni zastupitelé schvalují rozpočtová opatření č.1/2014, č.2/2014, č.3/2014. (7 pro, 0
proti)
K bodu 7.
Různé:
-

starosta informoval zastupitele, o zaslaném dopisu, k řešení na přestupkové komisi chybí označení OÚ č.p.

-

P. Mudrová Jitka požádala zastupitele jestli by nebyla možnost o provést odvodnění
spodní části vesnice, (vodce sklepě). Bude řešeno na příštím zasedání .

-

Schválení členů jednotlivých výborů:
Výbor pro les, pořádek a vzhled obce: členové: Valenta Tomáš., Mudra Jaromír,
Výbor pro práci se složkami a občanské záležitosti: členové: Jetelová Miroslava,
Mudrová Jaroslava,
Výbor pro sport a rozvoj obce: členové: Chaloupková Dagmar, Dolejší Jana.

Zapsala: Hana Čamrová

Ověřil: Jansa Bohuslav
Mudra Přemysl

Jitka Mudrová
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