Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 17.6.2015
Přítomni: Kovanda, Mudra, Valenta, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka
Omluveni: 0
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. Závěrečný účet obce Líšná
2. Rozpočtové opatření č.2/2015
3. Církevní pozemky a kostel Sv. Petra a Pavla
4. Kolaudace budovy OÚ
5. Pojištění obecního majetku
6. Oprava hřbitovní zdi
7. Různé
K bodu 1.
Ing. Mudrová seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce. Na základě výsledku
obecního auditu zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce Líšná za období od 1.1.2014
do 31.12.2014.
Všichni zastupitelé schvalují účetní uzávěrku za rok 2014. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s nutností vytvoření rozpočtového opatření č.2/2015.
Důvodem je navýšení odměn zaměstnancům obce apod.
Všichni zastupitelé schválili rozpočtové opatření č./2015. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o neoficiálním vyjádření osloveného církevního hodnostáře
(zbirožský farář – Dariusz Gebala) ohledně nabídky obce na vyřešení majetkoprávních vztahů
ohledně pozemků a kostela sv. Petra a Pavla, kterou obec specifikovala v dopise z ledna 2015,
na který do dnešního dne nedostala odpověď. Pan farář se vyjádřil nejednoznačně a spíše lze
z jeho slov pochopit, že církev nemá zájem se jakkoliv s obcí domlouvat. Dále starosta oznámil,
že bude znovu žádat církev o oficiální stanovisko k naší nabídce.
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Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o proběhnuvší kolaudaci budovy OÚ, která proběhla bez
problémů. Zbývá pouze doložit protokol o zkoušce těsnosti odpadu na dešťovou vodu.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o vyčkávání na obdržení kompletní cenové nabídky na
pojištění obecního majetku ve schválené výši.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na rekonstrukci hřbitovní zdi. Momentálně se
nahazují zdi a vrata jsou připravena k repasování. Další postup bude domluven na základě
vyjádření pí. Cinkeové na kontrolním dni 24.6.2015.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Žádost o odkoupení pozemku před domem č.p. 43
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Velvarského o zakoupení obecního pozemku na návsi
před domem č.p. 43 za účelem vytvoření předzahrádky. Zastupitelé žádost neschválili, ale
využívání tohoto pozemku se nebrání a po domluvě je možné pozemek p. Velvarským využívat.
Všichni zastupitelé neschvalují odprodej pozemku před domem č.p. 43. (0 pro, 7 proti).

Anonymní udání
Starosta seznámil zastupitele s dalším doručeným anonymním udáním – tentokrát ohledně
nenahlášeného a nepovoleného pořádání průvodu vesnicí na oslavách máje, které bylo doručeno
na dopravní inspektorát Policie v Rokycanech.
Zastupitele vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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Strategie MAS Světovina
Starosta informoval zastupitele o doručeném dotazníku z MAS Světovina ohledně dalšího
strategického postupu. Všichni do příště promyslí.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Nabídka firmy Provod
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vyplňování každoročních monitorovacích zpráv na
vodovod a s tím související nabídkou na tyto služby od firmy Provod. Zastupitelé schválili
podepsání smlouvy na tyto služby.
Všichni zastupitelé schválili podepsání smlouvy s touto firmou. (7 pro, 0 proti).

Rozbitý sporák – pí. Adiová
Starosta seznámil zastupitele s žádostí pí. Adiové na koupi nového sporáku. Zastupitelé toto
schválili.
Všichni zastupitelé schválili koupi nového sporáku pí. Adiové. (7 pro, 0 proti).

Schůzka s veřejností
Starosta navrhl posunutí termínu schůzky s veřejností na neurčito z důvodu jeho nepřítomnosti.
Všichni zastupitelé schválili posunutí termínu.
Všichni zastupitelé schválili změnu termínu schůzky s veřejností. (7 pro, 0 proti).

Výpomoc účetní
Ing. Mudrová informovala zastupitele o přijetí O. Kratochvílové jako pomocné účetní síly
z důvodu přílišné zaneprázdněnosti Ing. Mudrové.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zvednutí odměny pí. Hurtové
Zastupitelé schválili odměnu pí. Hurtové za úklid a vedení knihovny na 3000,- Kč/měsíc od
června 2015.
Všichni zastupitelé schválili tuto výši mzdy pro pí. Hurtovou. (7 pro, 0 proti).
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Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 17.6.2015
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