Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 12.7.2017
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. Kontrola hospodaření v obecním lese
2. Vodoměry
3. Hostinec
4. Schůze mikroregionu Zbirožsko
5. Tepelné čerpadlo
6. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval přítomné o kontrole hospodaření v obecním lese, která proběhla
15.6.2017 za přítomnosti zástupců firmy Lesospol s.r.o. Výsledkem kontroly je zjištění, že je
vše v pořádku.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s nutností výměny 3 vodoměrů na úpravně vody a výměny
jednoho za novější typ. Dále zastupitelé diskutovali konkrétní formu výměny většiny vodoměrů
v obci. Nakonec se dohodli, že výměna bude provedena na obecní náklady.
Všichni zastupitelé schválili výměnu potřebných vodoměrů na náklady obce. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s projekčními návrhy p. Holuba na rekonstrukci hostince.
Zastupitelé vyslovili návrhy na úpravu a několik dotazů, které starosta předá p. Holubovi.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o přoběhnuvší schůzi mikroregionu Zbirožsko. Součástí
programu byla volba nového předsedy, která dle nepsaných zvyklostí padla na novou starostku
Zbiroha pí. Šístkovou. Závěrečný účet byl schválen s výhradami, z důvodu nedostatků
zjištěných při auditu hospodaření mikroregionu. Rovněž na základě těchto zjištění byla
mikroregionu udělena pokuta 4000,- Kč. Dále bylo hovořeno o MAS Světovina, která by již
v září měla vypisovat nové dotační tituly.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na projekční práce na tepelné čerpadlo na vytápění
budovy krámu. Nabídka je ve výši 63 tis. Kč.
Všichni zastupitelé schvalují přijetí nabídky na zpracování tohoto projektu. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Rekonstrukce dlažeb v budově OÚ
Ing. Arch. Vančó Kiszka seznámila zastupitele s konkrétní podobou několika navrhovaných
motivů dlažby. Zastupitelé se shodli na jednom druhu provedení, které Ing. Arch. Vančó Kiszka
poptá u nabízející firmy. Podle celkové ceny se budou zastupitelé rozhodovat, zda takto
zrealizují
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 12.7.2017
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