Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 13.4.2016
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. Územní plán obce
2. Pojištění lesa
3. Dotace PSOV PK 2016
4. Podlaha OÚ
5. Traktůrek na sekání hřiště
6. Různé
K bodu 1.
Starosta informoval zastupitele o stavu nového územního plánu. V tuto chvíli mají návrh
stále v rukách projektanti, kteří ho mají zpracovat na základě posledně projednávaných
připomínek.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem pojistné smlouvy na pojištění obecních lesů od
Hasičské vzájemné pojišťovny. Pojistné se pohybuje kolem částky 60 000,-Kč/rok. Vzhledem
k tomu, že je tento ústav v podstatě jediný na trhu, který podobné pojištění nabízí, není příliš
z čeho vybírat. Rovněž je možnost zažádat o dotaci na pojištění z PGRLF ve výši 30 %.
Zastupitelé tedy schválili podpis smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.
Všichni zastupitelé schválili podepsání smlouvy s HVP na pojištění obecních lesů. (7 pro, 0
proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele se schválením žádosti o dotaci na rekonstrukci krovu hostince.
Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova přiznal obci dotaci ve výši 350 000,Kč v režimu podpor de minimis.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta seznámil zastupitele s nutností řešení staré dlažby v chodbách OÚ. Dlažba je
v nevyhovujícím stavu, který už neumožňuje otvírání některých dveří. Zastupitelé se dohodli,
že po konzultaci se stavebním odborníkem bude dlažba vyměněna za novou, tak aby byl
zachován původní ráz budovy a zároveň nebylo nevhodně narušeno mikroklima základů.
Zastupitelé schválili výměnu dlažby v budově OÚ. (5 pro, 2 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s nutností pořízení nového traktůrku na sekání hřiště. Starý
traktůrek je po 16 letech provozu v již nevyhovujícím stavu a opravy se finančně nevylatí. Při
výběru z několika nabídek se zastupitelé rozhodli pro koupi sekacího traktůrku od firmy Starjet.
Mimo jiné i proto, že prodej a servis zajišťuje firma Agrowest Rokycany, od které již obec
techniku pořizovala, má s ní kladné zkušenosti a zajišťuje servis i pro jinou obecní techniku.
Všichni zastupitelé schválili koupi nového sekacího traktůrku od firmy Starjet. (7 pro, 0
proti).

K bodu 6.
Obědy pro důchodce
Starosta informoval zastupitele o požadavku několika občanů na vyřešení dodávky obědů
pro důchodce, poté co Zbirožská a.s., která doposud dodávala obědy, odmítla dále v závozu
pokračovat. Po několika oslovených distributorech, kteří odmítli zavážet 5 obědů do Líšné, se
dodavatel bude hledat dál. Zastupitelé se rovněž dohodli, že obec je ochotná na dodávku obědů
občanům v důchodovém věku přispívat. Výši částky budou zastupitelé řešit až nad konkrétní
nabídkou.
Všichni zastupitelé schválili případné dotování obědů pro důchodce. (7 pro, 0 proti).

Brigáda na úklid obce
Starosta seznámil zastupitele s nutností organizovat v nejbližších dnech brigádu na úklid obce.
Koště na zametání krajnic po zimě je objednané, ale termín zatím není k dispozici. Nezávisle
na zametání silnic se tedy brigáda domluvila na 23.4. 2016 od 9 hodin.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí.(7 pro, 0 proti).
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Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 13.4.2016
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