Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 11.7. 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. Vodovod a kanalizace
2. Vyčerpání zásoby vody v akumulační nádrži na výrobně vody
3. Volby do zastupitelstev a senátu Parlamentu ČR
4. Renovace dveří a obložek v budově OÚ
5. Rekonstrukce hostince
6. Místní šetření v obci
7. Různé

K bodu 1.
Pí. Čejková z firmy Provod přeposlala starostovi upozornění, které dorazilo ze Státního fondu
životního prostředí. V dopise upozorňují na několik nesrovnalostí:
 Nesedí ceny vodného a stočného s finanční analýzou – po kontrole údajů bylo
zjištěno, že SFŽP vychází z nesprávných údajů, které pravděpodobně chybně zadali
pracovníci firmy VaK Beroun.
 Pracovnici SFŽP zajímá, kdo je provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace,
z jejích údajů se zdá, že firma VaK Beroun, což by bylo v rozporu se smlouvou o
poskytnutí dotace na realizaci vodovodu a kanalizace – starosta vysvětlil, že si obec
provozuje sama, takže skutečný stav je v pořádku.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 2.
Dne 14.7. 2018 v nočních hodinách došlo k prudkému úbytku vody pro obec v akumulační
nádrži, tak že obsluha byla nucena uzavřít hlavní přívod vody pro obec. Šetřením následný den
se zjistilo, že jeden z občanů nechal puštěnou zahradní hadici. Po uzavření přívodu ve sklepě,
bylo možné obnovit dodávku vody do obce.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
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K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s povinností:




Stanovit množství členů volební komise – stanoveno 3 plus 1 zapisovatel
Stanovit množství volebních okrsků – stanoven 1
Stanovit sídlo volebního okrsku – stanovena budova OÚ – Líšná 39

Všichni zastupitelé schválili výše zmíněné ustanovení voleb. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Na základě poptávky na renovaci dveří a obložek v budově OÚ byly zaslány následující nabídky:
 Nabídka od p. Pelikána z Komárova – 10 kusů dveří v celkové ceně 137 940,- Kč s DPH
 Nabídka firmy Portas – celkově za 205 000,- Kč s DPH
Ještě byl osloven p. Bůcha z Rakové. Zatím se čeká na jeho nabídku. Rozhodnuto bude po jejím
dodání.

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o dodaném hotovém pasportu na budovu hostince. V tuto
chvíli se čeká na jeho zapsání do katastru nemovitostí a následném vyřízení stavebního
povolení.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 6.
Na základě upozornění od p. Šmata bylo vyvoláno místní šetření mezi ním a pí. Čamrovou
ohledně odstranění venkovní odpadní trubky táhnoucí se po fasádě objektu pí. Čamrové, Líšná
č.p. 74. Kontrolní prohlídky se zúčastnili zástupci městského úřadu ve Zbiroze, pí Čamrová,
zástupce vlastníka sousedního objektu – Ing. Potácel a zástupce obce – p. Kovanda. Na základě
šetření byl sepsán protokol a následně nařízeno odstranění odpadního potrubí.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
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K bodu 7.
Pojistná událost na oplocení vodárny
Na základě podnětu od zastupitelů je starosta ujistil, že pojistnou událost nahlásí pojišťovně.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Práce v obci
Zastupitelé upozornili na nutnost dobetonovat rozpadlý roh na oplocení pomníku před
kostelem. Práce bude poptána.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 11.7.2018
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