Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 11.11.2015
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka, Valenta
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. Mikroregion Zbirožsko
2. Pojistná událost
3. Rekonstrukce hospody
4. Rekonstrukce technické infrastruktury
5. Brigády – výsadba stromů - listí, ořez stromů
6. Rozpočtové opatření č. 9/2015
7. Rozpočet 2016 – návrh
8. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s programem proběhnuvší schůzky Mikroregionu
Zbirožsko, které se osobně účastnil. Mimo jiné se ukázalo, že obec Líšná má jako jediná ještě
nezaplacené mimořádné členské příspěvky do MAS Světovina. A to i přesto, že na poslední
schůzce bylo domluveno, že o výši příspěvků se bude ještě jednat. Dále se jednalo i o využití
peněz na propagační činnost MZ.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o přiznání pojistného plnění ve výši 100 557,- Kč za
vyhořelou elektroniku v budově OU po zásahu bleskem.
Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s nutností rekonstrukce hostince a vypsání výběrového řízení
na projektovou dokumentaci, které je v řešení.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta oznámil zastupitelům, že pro akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v obci
Líšná vyžaduje dle Stavebního úřadu ve Zbiroze územní souhlas k umístění nových hlásičů a
svítidel. Starosta potřebnou administrativu zařídil a dodal a momentálně čeká na vyřízení ze
strany Stavebního úřadu.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nutností organizování brigády na úklid obce, především od
listí a spadaných větví, která se uskuteční 28.11. od 9 hodin. Dále Ing. Nováková seznámila
zastupitele s podrobnostmi ohledně brigády na výsadbu stromků, která se uskuteční 21.11. od
9 hodin na silnici ke kostelu sv, Petra a Pavla.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Starosta vyzval zastupitele, aby se zamysleli nad plánovaným rozpočtem na rok 2016. Mezi
podané návrhy bylo zařazeno např.: nový traktůrek na sekání trávy, rekonstrukce hostince,
renovace sakrálních staveb v obci, vybudování druhých vrat u obecní stodůlky, nový plot kolem
budovy OU + vyřešení stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, kamery k vjezdu do obce,
oprava sezení u vyhlídek za obcí, atd.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s nutností přijmout rozpočtové opatření č. 9/2015, protože
se změnila výše příjmů o + 270 717,- Kč a suma výdajů vzrostla o 116 000,- Kč. Důvodem
jsou: příjem sdílených daní, pojistné plnění, zvýšení odběru el. energie v hostinci i OU, platby
za čištění přečerpávací nádrže a odběry vzorků, atd.
Všichni zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 9/2015..(7 pro, 0 proti).

K bodu 8.
Různé.
Hospodaření firmy Lesospol v obecním lese
Starosta seznámil zastupitele s navrhovanou možností překročit plánovanou těžbu dřeva,
kterou nadnesl zástupce firmy lesospol, která je v souladu s hospodářským plánem.
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Zastupitelé schválili případné překročení těžby dřeva v roce 2015. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 11.11.2015
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