Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 16.3.2016
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. Kontejner na velkoobjemový odpad
2. Obecní inventury 2015
3. Územní plán obce
4. Dotace
5. Traktůrek na sekání hřiště
6. Různé
K bodu 1.
Na základě návrhu Ing.Arch. Rolanda Vančó na vyřešení umístění kontejneru na
velkoobjemový odpad se zastupitelé dohodli, že kontejner zůstane na svém místě, ale bude ze
všech stran zakryt a z přední strany se vybudují dvoukřídlá dřevěná vrata. Jejich podobu
navrhne Ing. Arch. Vančó a Ing. Arch. Vančó Kiszka. Návrh ještě bude konzultován na
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé schválili toto řešení okolí kontejneru. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Předsedkyně inventurní komise Ing. Nováková seznámila zastupitele s návrhem inventurní
komise na vyřazení obecního majetku. Jedná se především o staré hasičské uniformy, několik
nepoužívaných věcí z hostince, rozvaděč veřejného osvětlení, křovinořez 235 R, vyhořelé věci
z kanceláře OÚ, psací stroj Consul, starý nábytek z budovy OÚ a staré nářadí. Kompletní
seznam je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Zastupitelé schválili návrh inventurní komise na vyřazení obecního majetku. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s momentálním stavem navrhovaného Územního plánu obce
Líšná. Od zřizovatele dorazil zpátky na obec pokyn k úpravě dle projednaných připomínek a
námitek. V tuto chvíli tedy projektanti zpracovávají tyto připomínky. Až bude hotové, bude
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vyhlášen termín dalšího veřejného projednání, kde se budou moci dotčené osoby vyjadřovat už
jen k posledně projednaným připomínkám a námitkám.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta oznámil zastupitelům, že požádal o dotaci na nový krov na hostinci z Programu
stabilizace a obnovy venkova. Maximální částkou, kterou Plzeňský kraj na tento program
jednomu subjektu nabízí je 500 000,- Kč. Starosta tak zažádal o toto maximum.
Ing. Nováková seznámila zastupitele se svojí žádostí o dotaci na renovaci litinového kříže před
kostelem sv. Václava. Celková částka, o kterou bylo ze SZIF požádáno je cca 113 000,-Kč.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nutností pořízení nového traktůrku na sekání trávy na hřišti.
Výběr provede několik věci znalých zastupitelů.
Všichni zastupitelé schválili koupi nového traktůrku. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Obecní byty
Starosta informoval zastupitele o hotovém znaleckém posudku na cenu nájemného v obecních
bytech. Doporučená cena dle znaleckého posudku je 44,-/m² obytné plochy a 22,-/m² nebytové
plochy. Zastupitelé se dohodli, že ceny nájemného v obecních bytech budou nově shodné
s cenami doporučenými znaleckým posudkem, neboť tyto ceny vychází z cen v místě
obvyklých. Starosta vyhotoví nové nájemní smlouvy v co nejzazší době a předá je nájemníkům.
Všichni zastupitelé schválili nové nájemné obecních bytů. (7 pro, 0 proti).

Oslavy Máje
Oslavy Máje se uskuteční v sobotu 7.5. 2016.
Všichni zastupitelé schválili uspořádání tradičních oslav Máje.(7 pro, 0 proti).

Návrh na změnu otvírací doby hostince
Pí. Sládková požádala zastupitele, aby mohl být hostinec do konce dubna uzavřen i v úterý.
Zastupitelé schválili žádost pí. Sládkové. (7 pro, 0 proti).
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Nové oplocení pomníku na návsi
Ing. Nováková navrhla realizaci nového oplocení pomníku. Ve spolupráci s odbornou
restaurátorkou Mg.A. Helenou Štěrbovou navrhuje oplotit pouze prověšeným masivním
kovaným řetězem uchyceným na litinových sloupcích, vše v kovářské černi. Přesná cena tohoto
díla bude ještě projednána se zhotovitelem na základě konkrétní situace.
Zastupitelé schválili realizaci nového oplocení pomníku. (7 pro, 0 proti).

Obsluha ČOV a ÚV
Starosta seznámil zastupitele s přáním p. Turka, který na základě svého zdravotního stavu chce
skončit se pracemi na zajištění chodu ČOV a ÚV. Bude tedy třeba nalézt náhradu.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Nemocnice Rokycany
Starosta seznámil zastupitele s žádostí nemocnice Rokycany o finanční příspěvek na chod.
Zastupitelé neschválili tuto žádost.
Zastupitelé neschválili příspěvek pro nemocnici Rokycany. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 16.3.2016
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