Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného dne
14. 02. 2018
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Valenta, Vančó Kiszka
Omluvena: Nováková
R. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí
Mudrovou a ověřovatele zápisu pí Hurtovou a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni: 6 pro, 0 proti)
Program:
1. Autobusová linka Zbiroh-Líšná
2. Odpadové hospodářství
3. Pozemky
4. Výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za r. 2016 a 2017
5. Hospodaření v obecních lesích za r. 2017 a plán na r. 2018
6. Rozpočtové opatření č. 10/2017
7. GDPR – nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů
8. Příspěvek na dětský maškarní bál
9. Různé
Ad 1.
- starosta R. Kovanda jednal s firmou POVED s.r.o. – spojení musí navazovat
na další vlakové a autobusové linky a obec Týček nesouhlasila s námi
navrhovanou změnou spojení v 11:32, proto tento čas odjezdu zůstane beze
změny, bylo posunuto poslední spojení ze Zbirohu do Líšné na 16:32
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad 2.
- Česká asociace odpadového hospodářství zaslala obsáhlou informaci
k návrhu zákona o odpadech, který má být projednáván Poslaneckou
sněmovnou ČR

-

zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce
Líšná na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní
novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo obce Líšná nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného
po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby
efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Zastupitelé schvalují odeslání dopisu Asociaci s informací o nesouhlasu se zvýšením
cen za likvidaci odpadů (6 pro, 0 proti)

Ad. 3.
- prodej pozemku č. 843/40 o velikosti 381 m2, který bude oddělen z pozemku
č. 843/1 – podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní s p. Boubínem a sl.
Ernestovou – kupní smlouva musí být podepsána do 31. 5. 2018
- zrušení věcného břemene pro ZBIROŽSKOU a.s. – připravit návrh na vklad
do katastru nemovitostí
- po jednání obce, LESOSPOLU Zbiroh s.r.o. a ZBIROŽSKÉ a.s. udržují
společnosti stejné polní cesty jako v minulých letech (ZBIROŽSKÁ – cesta Na
Rumu, LESOSPOL – cesta k Podleštině, obec – cesta kolem kompostárny)
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
- na základě odpovědi ZBIROŽSKÉ a.s. na informaci o odsouhlasení prodeje
pozemků v areálu ZBIROŽSKÉ a.s. byl znovu projednán prodej st. pozemku
č. 136 a odsouhlasena cena Kč 150,--/m2
Zastupitelé schvalují prodej st. pozemku č. 136 (4 pro, 1 proti – Kiszka Vančó,
1 zdržela - Mudrová)
Ad. 4.
- R. Kovanda přečetl Výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování
informaci za rok 2016 a Výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování
informaci za rok 2017
Zastupitelé obě zprávy schvalují (6 pro, 0 proti)
Ad. 5.
- Libor Myslivec z firmy LESOSPOL Zbiroh s.r.o. informoval zastupitele o
hospodaření v obecních lesích v roce 2017 (celkový zisk pro obec
Kč 1 867 403,--)
- LESOSPOL žádá, aby doplatek ve výši Kč 530 855,-- mohl být uhrazen ve 2
splátkách do 30. 6. 2018
Zastupitelé schvalují výsledek hospodaření v obecních lesích a souhlasí s rozdělením
doplatku do 2 splátek (5 pro, 1 zdržel - Kovanda)
-

Libor Myslivec dále informoval o plánu na rok 2018 a předložil návrh
dodatku ke smlouvě o nájmu lesních pozemků na rok 2018

Zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě o nájmu lesních pozemků na rok 2018 (5
pro, 1 zdržel - Kovanda)
Ad. 6
- rozpočtové opatření č. 10/2017 – dorovnání rozpočtovaných příjmů a výdajů
do 100 % skutečných příjmů a výdajů
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 10/2017 (6 pro, 0 proti)
Ad. 7
- starosta R. Kovanda se zúčastnil na MěÚ Zbiroh schůzky s firmou GALILEO,
která nabízela obcím služby týkající se splnění povinností, které vyplývají
z nařízení EK o ochraně osobních údajů (GDPR)
- zastupitelé pověřili starostu, aby zjistil, co nabízí vzhledem ke GDPR Svaz
měst a obcí případně Sdružení místních samospráv

Zastupitelé berou informaci o GDPR na vědomí.
Ad. 8
- v neděli 18. 2. 2018 se v 15h uskuteční dětský maškarní bál v sále hostince
Na Návsi
- paní Hurtová žádá o příspěvek Kč 4 000,-Zastupitelé schvalují výši příspěvku na dětský maškarní bál (6 pro, 0 proti)

Ad. 9
- ing. Holub zplnomocněn k podání žádosti o stavební povolení na rekonstrukci
hostince
- 19. 2. začne pokládka dlažby v budově obecního úřadu
- podepsána smlouva s PGRLF a.s. o Podpoře pojištění lesních porostů
- zakoupeno rozmetadlo pro údržbu místních komunikací
- byt č.p. 25 – praskliny mezi sádrokartonem a normálním zdivem, vlhkost a
plíseň bude konzultována s p. Tučkem a případně s dalšími odborníky
- posunutí informační schůzky z pátku 16. 3. 2018 na pátek 23. 3. 2018
Zastupitelé berou informace na vědomí.

Zapsala: Jitka Mudrová
Ověřil: Hurtová Jana
Radek Kovanda
starosta

V Líšné 14. února 2018

Mudra Přemysl

