Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 10.1.2018
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. Vodné a stočné
2. Žádost ČSCH - Terešov
3. Čerpadlo na cisterně
4. Pozemky
5. Autobusová linka
6. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s dopisem z firmy Provod, v kterém jsou informace o
doporučených cenách vodného – 28,69 Kč/m³ bez DPH a stočného 62,75 Kč/m³ bez DPH pro
rok 2018. Tyto ceny vycházejí z finanční analýzy vypracované k projektu Státním fondem
životního prostředí. Starosta navrhuje nechat ceny i systém plateb v roce 2018 stejný jako
v roce předešlém.
Zastupitelé schválili ponechání plateb vodného a stočného jako v roce 2017. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí od ČSCh – oblastní organizací Terešov o příspěvek
na činnost. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 1000,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili příspěvek pro ČSCh ve výši 1000,- Kč. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vyřešit problém nefunkčního čerpadla na hasičské
cisterně. Po konzultaci s odborníky je jasné, že už nejde opravit a starosta navrhuje koupit
čerpadlo nové. Pořizovací cena nového je cca 8000,- Kč. Zastupitele schválili koupi nového
čerpadla.
Zastupitelé schválili koupi nového čerpadla. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Pozemek od Palkových pod obecní ČOV
Katastrální úřad si k přepisu pozemku vyžádal potvrzení o doručené platbě za pozemek.
Starosta dodal potřebné.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Stavby ČOV a vodárny
Pro zapsání těchto staveb do katastru nemovitostí je třeba dodat zaměření staveb na katastrální
úřad. Starosta zařídí potřebné.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Prodej stavebního pozemku p. Boubínovi
Už byla doručena smlouva o smlouvě budoucí ke koupi stavebního pozemku p. Boubínem,
starosta doplnil údaje a v nejbližší době smlouvu podepíše.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Prodej pozemků v areálu střediska zemědělské výroby Zbirožské a.s.
Zastupitelé schvalují prodej obecních pozemků za předem dohodnutou cenu dle Záměru o
prodeji, který je k dispozici na elektronické úřední desce obce.
Zastupitelé schválili prodej pozemků v areálu střediska Zbirožské a.s. (5 pro, 0 proti, 2 se
zdrželi).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem dopisu od provozovatele autobusové dopravy v obci
ohledně žádosti o změnu některých linek. Změny, které navrhují někteří občané, musí být
projednány i s obcí Týček. Návazností na jiné i vlakové spoje je velmi mnoho a změny nejspíš
nebudou možné.
Všichni zastupitelé berou informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 6.
Dlažba v budově OÚ
Do této chvíle se čeká až oslovený zedník – p. Tuček dorazí, aby mohl pokládku nové dlažby
nacenit.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Dětský maškarní bál
Zastupitelé se dohodli, že dětský maškarní bál se uskuteční 18.2. 2018 od 15 hodin.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zničené polní cesty a zašpiněné komunikace od vozidel Zbirožské a.s.
Ing. Nováková dohodne schůzku s vedením Zbirožské, a.s., aby se zjednala náprava zničených
cest.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 10.1.2018
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