Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 11.3.2015
Přítomni: Kovanda, Mudra, Valenta, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka
Omluveni: 1 (Hurtová)
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí.
Novákovou a ověřovatele zápisu p. Valentu a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)

Program:
1. PSOV PK 2015 – dotace
2. Kontrola KHS Plzeň
3. VaK Beroun – informace z jednání
4. Cenová nabídka – elektřina
5. Práce v obci – dešťová voda, čištění vodoteče
6. Různé

K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejné
infrastruktury, konkrétně veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Žádáno je celkem o
352 000,- Kč, což činí 60 % z celkových nákladů na tuto akci. Provedení by mělo spočívat ve
výměně staré kabeláže a svítidel a instalaci bezdrátového rozhlasu.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí (6 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele o proběhlé kontrole z KHS ze dne 24.2. 2015. Kontrola
spočívala v seznámení nové pracovnice KHS s místními poměry a dodržování předepsané
frekvence kontroly vzorků pitné vody. Závěrem kontroly je konstatování, že je vše v pořádku,
jen je třeba ještě doplnit řešení nestandartní hladiny manganu v pitné vodě. Ta splňuje
parametry pitné vody, ale nově je vyšší, než je běžné. Důvody se zjišťují ve spolupráci s firmou
VaK Beroun.
Všichni zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o probíhajícím jednání se zástupci firmy VaK Beroun na
podepsání smlouvy o kompletním zajištění služeb – odběr a rozbor pitné a odpadní vody.
Zástupce firmy připraví cenovou nabídku do příštího zasedání.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o došlé nabídce od ČEZu na uzavření dvouleté smlouvy o
dodávce elektřiny s nižší cenou za MWH u některých tarifů. Všichni zastupitelé schválili
podepsání této smlouvy.
Všichni zastupitelé schválili uzavření nové smlouvy s ČEZ. (6 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti zahájení provedení některých především zemních
a výkopových prací. Jedná se o vyčištění koryta potoka u ČOV, odvodnění prostoru kolem
budovy SK a dětského hřiště a vyřešení špatného spádu před vjezdem do dvora u č.p. 37.
Starosta osloví možné dodavatele a následně seznámí zastupitele s cenovými nabídkami.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Různé
Změna termínu informativní schůzky s občany
Starosta informoval o nutnosti změny termínu plánované informativní schůzky s občany,
z důvody krytí s termínem veřejného projednání nového ÚP. Zastupitelé se dohodli na novém
termínu 3.4.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Příprava na veřejné projednání nového ÚP
Starosta rozdal zastupitelům k prostudování Protokol ze stavebního odboru MěÚ Rokycany,
aby se s ním mohli seznámit. Rovněž bylo dohodnuto, že se zastupitelé setkají 25.3. 2015, aby
se mohli k výše uvedenému vyjádřit a připravit se na veřejné projednání nového ÚP, které se
uskuteční 27.3. 2015.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Žádost o povolení natáčení v obci
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem schůzky jeho a pí. Novákové se zástupci filmového
štábu. Filmování by mělo být v rozsahu zhruba 50 dní a nabízená částka ze strany filmařů je ve
výši 6 000,- Kč za natáčecí den. Zastupitelé tuto nabídku přijali.
Zastupitelé schválili povolení natáčet v obci za částku 6 000,-Kč/natáčecí den. (5 pro, 1 proti).
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Údržba obecních cest
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem schůzky jeho a pí. Novákové se zástupci firmy
Lesospol a Zbirožská a.s. za účelem dohody o údržbě obecních cest, které obě firmy v různé
míře využívají ke svému podnikání. Dohodnuto bylo, že Zbirožská a.s. se postará o odpovídající
stav cesty „Na rum“, firma Lesospol bude udržovat cestu „Na podleštinu“ a obec bude
spravovat cestu ke kompostárně. Zástupci všech tří stran se dohodli, že s úpravami začnou
v dubnu letošního roku.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Údržba obecní zeleně
Starosta informoval zastupitele o požadavku p. Raisera na ořez vrby před hostincem a s tím
související nabídkou odborné firmy na zhodnocení stavu a údržby každého stromu v obci.
Cenová nabídka na vystavení pasportu k jednotlivé dřevině je 350,- Kč. Zastupitelé se dohodli,
že p. Mudra vybere konkrétní stromy, které vyžadují údržbu.
Všichni zastupitelé schválili výběr konkrétních dřevin a oslovení odborné firmy k jejich
údržbě. (6 pro, 0 proti).

Žádost p. Tomka o odpuštění ceny stočného
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Tomka o snížení částky z faktury za vodné a stočné
o stočné, z důvodu napouštění venkovního bazénu z vodovodního řádu. Zastupitelé žádosti
nevyhověli a obec bude požadovat zaplacení faktury v plné výši.
Všichni zastupitelé zamítli žádost p. Tomka. (6 pro, 0 proti).

Příprava projektu na zateplení a rekonstrukci hostince
Starosta informoval zastupitele o možnosti využít připravovaného dotačního titulu na
rekonstrukci hostince. Zastupitelé se dohodli, že by bylo dobré připravit projektovou
dokumentaci.
Všichni zastupitelé schválili přípravu projektové dokumentace. (6 pro, 0 proti).

Brigáda na úklid obce
Starosta seznámil zastupitele s nutností zorganizovat brigádu na úklid obce a objednání čistícího
vozu od firmy Rumpold, který musí brigádě předcházet. Zastupitelé se dohodli, že pokud čistící
vůz bude moci v termínu před koncem března, uskuteční se brigáda v sobotu 28. 3. 2015.
Všichni zastupitelé schválili tento postup a termín brigády. (6 pro, 0 proti).
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Bruslení
Pí. Mudrová seznámila zastupitele s vyúčtováním pronájmu ledního stadionu v Berouně pro
obyvatele obce. 1,5 hodiny stálo 3900,- Kč. Částkou 500,- Kč přispěly na pronájem děti
z Podluh, které se rovněž zúčastnily. Další a letos zřejmě poslední možnost akci zopakovat
nabízí pí. Mudrová na konec března. Prozatím není jasné, kdy přesně bude volný termín.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Informace od starosty
Starosta informoval zastupitele o svém plánovaném podílovém vstupu do firmy Lesospol
v dubnu tohoto roku. Rovněž upozornil přítomné, že začátkem roku 2016 nastoupí do firmy
Lesospol jako zaměstnanec a přestane tak využívat institut uvolněného zastupitele. Bude tedy
třeba přeorganizovat strukturu fungování a vyřizování agendy obce. Zároveň ujistil zastupitele,
že pokud by tento krok vyvolal ze strany zastupitelů nebo občanů pochyby o možném střetu
zájmů, je ochoten přijmout příslušná opatření a funkci starosty opustit. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí a ujistili starostu, že mu plně důvěřují a střetu zájmů se z jeho strany
neobávají.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Valenta Tomáš
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 11.3.2015
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