Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 13.1.2016
Přítomni: Kovanda, Mudra, Valenta, Hurtová, Mudrová, Nováková, 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. Policie Zbiroh
2. Dotace
3. Pojištění lesa
4. Vodovod, kanalizace
5. Hospoda
6. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s informací od zbirožského starosty p. Ruska, že Policie ČR
má v úmyslu opět obnovit provoz policejní stanice ve Zbiroze. Starosta musí zaslat popis
důvodů, proč má obec zájem na obnovení stanice.
Všichni zastupitelé informaci o policejní stanici. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s výzvou Plzeňského kraje Programu stabilizace obnovy
venkova – vztahující se na mikroregiony. Pan Rusek by rád v rámci Mikroregionu Zbirožsko
pořádal v tomto programu o dotaci na kamerové systémy pro sdružené obce, které mají zájem.
V tomto programu by ale maximální výše prostředků nestačila na pokrytí ani polovičních
nákladů. Starosta má informace o jiné výzvě Plzeňského kraje – Bezpečný kraj, kde jsou
podmínky udělování dotací výhodnější. Bude tedy ještě řešit s p. Ruskem.
Dále starosta seznámil zastupitele s úmyslem zařadit opravu stropní konstrukce a krovů
v hospodě do nějakého z vypisovaných dotačních titulů.
Ing. Nováková informovala zastupitele o úmyslu podat žádost o dotaci z PK na renovaci
litinového kříže stojícího na návsi před kostelem. Na základě odborného posudku stavu kříže a
rozpočtu na jeho opravu od odborné restaurátorky MgA. Heleny Štěrbové, bude žádat PK o
80% z celkové částky, která činí 131 284,- Kč (tj. 105 027,- Kč).
Všichni zastupitelé schválili podání výše zmíněných žádostí o dotace. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti pojistit obecní les na jméno obce, neboť
pojišťovna vypověděla dosavadní pojištění lesa firmě Lesospol. Starosta poptá nabídku.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o proběhnuvší schůzce s p. Vonáskem ml., který se přihlásil
o zaplacení pohledávek, které vznikly při provozování vodovodu a kanalizace v obci a p.
Vonásek st. je doposud obci nevyfakturoval. Jedná se především o platby za odběry vzorků z let
2011 – 2015. Po vzájemné dohodě zaslal obci fakturu na částku 81 285,- Kč (odběr vzorků z let
2013 – 2015). Obec ji ale nezaplatí, dokud nebudou firmou p. Vonáska odstraněny reklamace
ještě ze stavby vodovodu a kanalizace v obci.
Dále starosta zajistí odbornou firmu na zjištění, kudy se do kanalizace dostávají předměty
poškozující mechanizaci v ČOV.
Rovněž starosta informoval zastupitele o informaci z firmy VaK Beroun, která zjistila, že
v registru chybí jeden vzorek od p. Vonáska za rok 2015, který nejde zpětně vložit do systému.
Z tohoto důvodu bude obec muset absolvovat správní řízení.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Ing. Arch. Vančó Kiszka seznámila zastupitele s vypracovaným zadáním na výběrové řízení
na projektovou dokumentaci k rekonstrukci obecního hostince. Po doložení potřebných příloh
bude zadání zveřejněno v listinné i elektronické podobě.
Všichni zastupitelé schválili znění zadání výběrového řízení. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Výše mezd
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s nutností odhlasovat výši mezd neuvolněným
zastupitelům. Zastupitelé schválili výši mezd v maximální částce dle přílohy č.1 nařízení vlády
č.37/2003 Sb., v platném znění.
Všichni zastupitelé schválili tuto výši mezd. (7 pro, 0 proti).

Ořezání a kácení stromů na silnici z obce do Žebráku
Ing. Nováková seznámila zastupitele s úmyslem vyvolání schůzky s odpovědným pracovníkem
SÚS Rokycany, který má tento úsek na starosti, neboť nesouhlasí s podobnými zásahy
v katastru obce bez konzultace s vedením obce.
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Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 13.1.2016
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