ZÁPIS

č. 12/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 12. 2020 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Mudra, P. Boubínová, P. Bělohlávek
Nepřítomen - omluven:
Zahájení
Jednání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) zahájil a řídil starosta obce pan Radek Kovanda (dále jen
předsedající“). V úvodu přivítal přítomné. Předsedající na základě prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a tím je zastupitelstvo
obce usnášení schopné.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
po dobu stanovenou zákonem (příloha č. 2)
Předsedající seznámil ZO s programem a doplnil body programu. Předsedající navrhl doplnit program
o nové body a to konkrétně o body – inventury, informace z Mikroregionu, metodické vedení obce,
Koloběh života.
Program jednání:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Dotace
Rekonstrukce hostince
Rozpočet obce na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024
Inventury 2020
Mikroregion Zbirožsko
Metodické vedení obce z PK, dne 9. 12., ke dni 30. 11.
Smlouva Koloběh života
Rozpočtová opatření 9, 10 a 11

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/12/2020 bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu Hurtovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO určuje zapisovatelem pí. Petru Boubínovou, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu
Hurtovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/12/2020 bylo přijato.
Dotace
Předsedající seznámil zastupitele, že došlo k podepsání smlouvy s PK na čerpání dotace na zbudování
komunikace na Letné a dále pak na dotaci pro podporu malých provozoven a to v rámci dotace el.
Energie.
MMR – potvrzeno, že do konce roku 2020 doplní MMR ROPD a následně nám bude zasláno do DS.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitelstvo s průběhem bouracích prací a s obsahem pravidelných
kontrolních dnů. Ukončení bouracích prací je naplánováno na 18. 12., místně stavební úřad byl o
tomto informován přes DS.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Rozpočet obce na rok 2021
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2021. Pro rok 2021 je
navrhován schodkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou rekonstrukce hostince a
vybudování místní komunikace na Letné. Návrh rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu byl řádně
zveřejněn na elektronické i klasické úřední desce.
Před hlasováním o rozpočtu se starosta zeptal, zda jsou nějaké připomínky k předloženému rozpočtu.
Rozpočet bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet pro rok 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (J. Mudra)
Usnesení č. 5/12/2020 bylo přijato.

Zdržel se: 0

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024.
Před hlasováním o střednědobém výhledu rozpočtu se starosta zeptal přítomných zda mají
k předloženému střednědobému výhledu rozpočtu na období 2021-2024 připomínky – bez
připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (J. Mudra)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/12/2020 bylo přijato.
Inventury 2020
Předsedající požádal zastupitele o součinnost při inventurách 2020 a dále se zastupitelstvo dohodlo
na složení Inventurní komise.
Předseda inventurní komise – J. Mudra, členové inventurní komise – P. Bělohlávek, T. Valenta.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Předsedu inventurní komise – J. Mudra a členy inventurní komise – P. Bělohlávek, T.
Valenta.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/12/2020 bylo přijato

Zdržel se: 0

Mikroregion Zbirožsko
Předsedající seznámil ZO o průběhu jednání Mikroregionu, které proběhlo dne 23. 11. ve Zbirohu. Hlavním
tématem bylo zajištění odpovídajícího množství parkovacích míst v obci Kařez, které by měli obsloužit vlakovou
zastávku a zajistit možnost parkování pro dojíždějící cestující z okolních obcí. Pan starosta Kařezu na MZ
seznámil ostatní členy s novým návrhem pro řešení vzniklé situace a podal žádost o finanční dar ve výši 200
tisíc Kč, který účastníci odsouhlasili. Peníze budou použity na projektovou dokumentaci parkovacího domu.
Vyroste na stávajícím parkovišti u železniční zastávky Kařez. Projekt parkovacího domu bude stát 1,2 mil. Kč,
přičemž 800 tis. Kč získá Kařez od PK a o zbytek bude žádat okolní obce, jejichž občané u frekventované
stanice parkují. Stavba parkovacího domu bude přízemní a obslouží až 80 parkujících vozidel. Stavba
parkovacího domu bude stát 33 mil. Kč, Kařez bude žádat MAS Světovina o dotaci , která by měla představovat
95% z celkových nákladů, zbývající část musí obec Kařez uhradit.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Metodické vedení obce z PK, dne 9. 12., ke dni 30. 11.
Předsedající seznámil zastupitele obce s průběhem Metodické dohlídky, která proběhla za účasti pracovnice
z PK a to 9. 12. Metodické dohlídky se zúčastnil pan místostarosta J. Mudra a účetní obce P. Boubínová. Byly
předloženy dokumenty, které jsou předkládány také ke kontrole o hospodaření obce.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Smlouva Koloběh života
Předsedající seznámil ZO s blížícím se koncem platnosti smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Služby
v letošním roce využíval pan Hošek. Paušální poplatek za osobu/měsíc 350 ,- Kč. Pan předsedající seznámil ZO,
že je možné Smlouvu na rok 2021 podepsat opětovně s Koloběhem života a tím pokračovat v vzájemné
spolupráci, podmínky smlouvy na rok 2021 se nemění.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje podpis smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Koloběhem života zastoupeným paní
Bc. Hanou Kotvovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/12/2020 bylo přijato

Rozpočtová opatření 9, 10 a 11
Předsedající seznámil ZO s rozpočtovým opatření 9, 10 a 11. Rozpočtové opatření č. 11 je nutné schválit
zastupitelstvem

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/12/2020 bylo přijato

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:45

Zapsala: 9. 12. 2020

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 22. 12. 2020
Sejmuto:

podpis

