Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 20.6. 2018
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Valenta, Vančó Kiszka
Omluveni:
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. Kontrola z Krajské hygienické stanice
2. Žádosti na umístění včelstev
3. Výzva vlastníkům vodovodů a kanalizací z MZE
4. Audit obecního hospodaření
5. Závěrečný účet obce za rok 2017
6. Smlouvy pro zaměstnance obce – zastupitele
7. Nájemní smlouva s firmou Lesospol, s.r.o.
8. Opravy v budově OÚ
9. Pojistná událost na obecním majetku
10. Volby do senátu ČR a do zastupitelstev obcí
11. Různé

K bodu 1.
Inspektorka z KHS v Rokycanech upozornila na drobné nedostatky na výrobně vody – jednalo
se především o povinnost mít nádoby s chlórem opatřené štítky s datem expirace a mít
k dispozici zdravotní průkazy zaměstnanců přímo na místě. Celkově nebyly zjištěny žádné
závady.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 2.
Žádost p. Jetela na umístění 4 včelstev na obecní pozemek p.č. 563/1 v lokalitě „Parezí“.
Žádosti se vyhovuje. Obec si vyhrazuje právo, v případě potíží se včelami ze strany obyvatel,
konzultovat konkrétní stanoviště včelínu
Zastupitelé schválili umístění včelstev. (5 pro, 1 proti, 1 se zdržel).
Žádost p. Anýže z obce Svatá na umístění maximálně 25 včelstev na obecní pozemek v lokalitě
„ Na novinách“. Žádosti se vyhovuje, ale obec požaduje doložit potvrzení o zdraví včelstev a
stejně jako v předešlém případě si vyhrazuje právo, změnit umístění včelína v případě negativní
odezvy ze strany občanů.
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Zastupitelé schválili žádost p. Anýže na umístění včestev. (5 pro, 1 proti, 1 se zdržel)

K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s doručenou Výzvou vlastníkům vodovodů a kanalizací z MZe.
Jedná se o informativní upozornění na nutnost vytvářet rezervní fond určený k pokrytí nákladů
na údržbu a případné opravy vodovodu a kanalizace. Konkrétní povinnost ovšem z dopisu
nevyplívá. Bude tedy nutné se ještě na detaily informovat.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 4.
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci KÚPK Plzeň. Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí dne 31. 5. 2018.
Závěr zprávy zní: byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky (§ 2 odst. 2 písm. h)
zákona č. 420/2004 Sb.)
Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- § 2 odst. 3 – Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby
Nedostatek: Účetní jednotka účtovala výdaje spojené s volbami do poslanecké sněmovny na § 6115 –
Volby do zastupitelstev ÚSC
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí na
obecním úřadě.

Zastupitelé vzali informaci na vědomí..

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s Závěrečným účtem obce za rok 2017. Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření.
ÚSC Líšná a přijímá toto opatření: Důsledně dodržovat odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017. (7 pro, 0 proti).

2

K bodu 6.
Dle upozornění auditorek, je zastupitelstvo povinno schválit pracovní smlouvy pro
zaměstnance obce, kteří jsou zároveň zastupiteli. Zastupitelé tedy schvalují pracovní smlouvu
pro p. Mudru a pí. Hurtovou.
Zastupitelé schvalují pracovní smlouvy s p. Mudrou a pí. Hurtovou. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Starosta představil zastupitelům dodatek ke smlouvě o pronájmu obecních lesů s firmou
Lesospol s.r.o. Jedná se o prodloužení do roku 2025. Zastupitelé schválili prodloužení smlouvy.
Zastupitelé schvalují prodloužení smlouvy s firmou Lesospol, s.r.o.. (6 pro, 0 proti, 1 se
zdržel).

K bodu 8.


Renovace dveří na OÚ – Starosta oslovil firmu Portas, aby dodala cenovou nabídku na
renovaci všech zbylých interiérových dveří v budově. Nabídka je ve výši 205 000,- Kč.
Zastupitelům se cena zdá vysoká a pokusí se oslovit další dodavatele podobných služeb.

Zastupitelé vzali informace na vědomí.


Oprava tepelného čerpadla – provedená revize zjistila, že bylo třeba jen drobných oprav
v celkové hodnotě 6500,- Kč.

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 9.
Starosta informoval o nové pojistné události, která vznikla škodou na obecním majetku.
Konkrétně se jedná o plot na výrobně vody, který byl zčásti zdemolován při autonehodě. Vše
bude řešeno s pojišťovnou, která by měla plnit celkovou náhradu škody.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 10.
Starosta seznámil zastupitele s povinnostmi vztahujícími se k blížícím volbám do zastupitelstev
obcí. Jednou z nich je povinnost určit počet zastupitelů v příštím zastupitelstvu. Zastupitelé
schválili tradiční počet sedmi zastupitelů.
Zastupitelé schvalují 7 – členné zastupitelstvo pro příští volební období. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 11.
Místní šetření Líšná č.p.74
Na základě podnětu od p. Šmata bylo vyvoláno místní šetření ohledně staré trubky se
splaškovou vodou, která je vedena po fasádě a ústí do země na pozemku sousedů. Účastníky
jednání byla pracovnice stavebního odboru MěÚ ve Zbiroze a zástupce odboru životního
prostředí MěÚ Rokycany. Za obec se účastnil p. Kovanda. Dlouhodobě velmi špatné sousedské
vztahy komplikovaly průběh šetření. Nicméně závěrem lze říci, že pravděpodobně vznikne
dohoda o odstranění staré trubky a zároveň o umožnění rekonstrukce fasády domu č.p.74.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Problémy s p. Velvarským
Pí. Mullerová byla na doporučení Policie ČR řešit situaci dlouhodobého obtěžování ze strany
p. Velvarského se zástupci obce. Starosta přislíbil projednání možností řešení situace se
zástupci Policie ČR.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Neodvezený odpad
Každoročně po sběru odpadů, zůstane na místě, to co firma neodveze. Starosta naloží a odveze
na skládku.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Hostinec
Starosta momentálně čeká na dokončení pasportu budovy hostince. Jakmile bude hotové, bude
možné žádat o stavební povolení na rekonstrukci. Pravděpodobně proběhne etapizace prací.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
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Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 20.6.2018

5

