Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 14.6.2017
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Valenta, Vančó Kiszka
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. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
2. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka
3. Žádosti o odprodej pozemků
4. Obecní les
5. Rozpočtové opatření č.4/2017
6.Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
které se uskutečnilo v budově OÚ 23.5. 2017. Přítomni byli: Radek Kovanda, Kamila
Nováková a Petra Boubínová. Po předložení všech vyžádaných písemností konstatovaly
auditorky, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb.).
Všichni zastupitelé schvalují zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2016. (7 pro, 0 proti).
K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou. Na základě výsledku obecního auditu
zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce Líšná za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, při kterém nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Všichni zastupitelé schvalují účetní uzávěrku a závěrečný účet obce za rok 2016. (7 pro, 0
proti).

K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o doručené žádosti na odprodej pozemků od p. Velvarského,
v které žádá o odkup cca 10 m² před domem čp.43 na zřízení vchodu do sklepa a pronájem
dalších cca 25 m² na parkování vozu. Zastupitelé se dohodli, že obec nemá zájem na prodeji
1

pozemků kdekoli na návsi a navrhují pozemek pronajmout za konkrétních podmínek a ceně
500,- Kč/ rok. Parkování vozidla je umožněno všem občanům před jejich domy zdarma.
Zastupitelé neschvalují prodej pozemku a navrhují pronájem. (7 pro, 0 proti).

Starosta seznámil zastupitele s dalším průběhem zveřejněného záměru obce prodat část
pozemku p.č, 843/1 o výměře cca 400 m², který byl vyhlášen na základě žádosti p. Boubína.
Jelikož záměr obce nebyl nikým napaden a jiní zájemci ke koupi se nepřihlásili, zastupitelé
schvalují prodej výše zmíněného pozemku za běžnou cenu 350,- Kč /m².
Všichni zastupitelé schvalují prodej části pozemku p.č, 843/1 o výměře cca 400 m². (7 pro, 0
proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o doručeném sdělení od Hasičské vzájemné pojišťovny o
pskytnutí plnění za škody způsobené vichřicí v obecních lesích. Obci byla přisouzena náhrada
ve výši 81 479,- Kč s odečtem 4074,- Kč za spoluúčast.
Dále starosta informoval o kontrole správy lesa, která se uskuteční 15.6. 2017 se zástupci lesa
a firmy Lesospol v obci.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti přijmout rozpočt. opatření č. 4/2017. Na straně
příjmů se týká 15 000,- za loterie, 77 405,- za pojistné plnění ze škod v lese a na straně výdajů:
5 000,- za pojistné a 10 000,- za platby daní. Zastupitelé opatření schvalují a zároveň se dohodli
že příjmy z loterií budou jako každoročně poslány na účet SK Líšná jako podpora jeho provozu.
Všichni zastupitelé schvalují rozpočt.opatření č.4/2017 a zaslání příjmů z loterií SK Líšná. (7
pro, 0 proti).

K bodu 6.
Vodovod a kanalizace
Starosta informoval zastupitele o tom, že čerpadlo v obecním vrtu ztrácí výkon. VAK Beroun
zajistí kontrolu a následně se rozhodne, zda jde opravit nebo bude třeba pořídit nové.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
Dále starosta informoval zastupitele, že je třeba přecejchovat všechny vodoměry. Měla by
zajistit firma VAK Beroun, ale instalují jen jeden typ vodoměrů, na který by museli všichni
přistoupit. Bude tedy nutné situaci ještě zvážit, případně zkusit domluvit vyjímky.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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Den dětí
Ing. Mudrová informovala, že rozpočet na akci byl zhruba 10 000,- Kč a byl kryt z rozpočtu na
dětské tvoření, které se již nerealizuje.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Dlažba v budově OÚ
Ing. Arch. Vančó Kiszka seznámila zastupitele s dvěma návrhy na podobu rekonstrukce dlažby
v budově. První varianta je co možná nejbližší původní mozaikové dlažbě a druhým návrhem
je celoplošná čedičová dlažba. Zastupitelé se dohodli, že se obě varianty nechají nacenit a pak
se rozhodnou pro konkrétní řešení.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 14.6.2017

3

