Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 15.3.2017
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. Územní plán obce
2. Pojistná událost v obecním lese
3. Rozpočtové opatření č. 1/2017
4. Nájmy obecních bytů
5. Dotace z PSOV PK
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s informací od pořizovatele nového ÚP, který dal pokyn
k vytištění a rozeslání finální podoby nového ÚP obce. Čistopis by měl pravděpodobně
dorazit na přelomu března a dubna na obec, kdy bude posléze možno ho schválit a nový ÚP
tak nabyde platnosti. Dále bude třeba administrativně dokončit dotaci z PK, kterou obec na
ÚP obdržela.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s nahlášenou pojistnou událostí, kterou způsobila vichřice
v obecním lese. Odhadovaná škoda je asi 100 kubických metrů dřeva v hodnotě přibližně
80 000,- Kč. O dalším průběhu bude starosta informovat.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o potřebě přijmout rozpočtové opatření č. 1/2017. Důvodem
jsou změny oproti schválenému rozpočtu na straně – příjmů: 50 000,- příspěvek na veřejnou
správu, 125,- Kč za poplatky za psy, na straně výdajů: 40 000,- poplatek za čerpání podzemní
vody, 53 750,- Kč oplocení pomníku, 16 236,- srážková daň – účetní, 23 407,- programové
vybavení, 15 000,- Kč platby daní.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1/2017. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele, že nové nájemní smlouvy na obecní byty platí od 1.3.2017. Po
rozkopání zdí v přízemí č.p.27 na místech, které určil proutkař nebyly stoupačky nalezeny.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci vytápění v budově
č.p. 27 z Programu stabilizace a obnovy venkova z PK. Žádáno je o 499 000,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vytápění. (7 pro, 0
proti).

K bodu 6.
Brigáda
Zastupitelé se dohodli na uspořádání brigády na úklid obce 1.4. 2017 od 9 hodin.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Informační schůzka přesunuta
Informační schůzka se zastupitelstvem bude z důvodu krytí se s jinou akcí přesunuta na 31.3.
2017.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Máje 2017
Oslavy Máje budou v obci 13.5. od 14 hodin a Svátek matek a vítání občánků 14.5. od 15 hodin.
Všichni zastupitelé schvalují termíny konání. (7 pro, 0 proti).

Testování závodního speciálu – Ford Fiesta
Starosta seznámil zastupitele s nedělní uzavírkou lesního úseku silnice na Jablečno, kterého se
účastnil s místostarostkou náhodně až na základě informací od občanů, kteří slyšeli hluk
vycházející z lesa. I přes opakované nesouhlasné stanovisko zástupců obce se opět testování
závodních speciálů týmu p. Pecha opakuje. Opět obec nebyla Odborem dopravy Městského
úřadu v Rokycanech uznána jako účastník řízení, takže nikdo neshledal nutným vedení obce o
této akci předem informovat, natož předložit příslušná povolení. Zpětně bylo zjištěno, že
zástupce realizačního týmu – p. Kubíček poslal vedení obce informační e-mail s uvedenou
spisovou značkou povolení, které obdrželi k akci z Odboru dopravy v Rokycanech v sobotu po
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19. hodině večer, že testování proběhne v neděli od 10 hodin. Vedení obce shledává tuto
komunikaci jako naprosto nedostačující.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Uhynulé ryby v rybníce na návsi
Zastupitelé diskutovali důvod uhynutí velkého množství větších ryb v rybníce na návsi.
Prokazatelným důvodem bylo nezajištění přísunu kyslíku při dlouhodobém zamrznutí hladiny.
P. Mudra jako zástupce rybářského spolku se uvolil, že příště již dohlédne, aby se rybáři o tyto
povinnosti podělili a toto pochybení se již neopakovalo. Zastupitelé rovněž navrhli dát
rybářskému spolku jasnou strukturu a s ní i povinnosti vyplývající z členství. Součástí by měla
být i brigáda pro držitele povolenek.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 15.3.2017
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